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 ز الخلفأ.د/ سالم بن عبد هللا بن عبدالعزي

 

 

 

 المقدمة :

م( دخول عبد الرمحن بن معاوية بن ىشام بن 756مايو   14ىـ ) 138شهد يوم اجلمعة العاشر من ذي احلجة عام 
وبذلك كان قيام اإلمارة األموية عبد ادللك مدينة قرطبة ، فتمت مبايعتو ليكون بذلك أول أمري أموي يف األندلس ، 

 بعهد من أبيو . (2)ىـ (180-172ىشام ) ، وبعد وفاتو دتت مبايعة ولده  (1)ىناك
اً ، زلباً ألىل اخلري والصالح شديداً  وقد وصف األمري ىشام أبنو كان عاقاًل حازماً ذا رأي وشجاعة ، شريف النفس خرير

حسنة حيضر اجلنائز ويعود ادلرضى ويفك األسرى ، شلا جعلو موضع ثناء على األعداء راغبًا يف اجلهاد على طريقة 
، وكونو كان معروفاً ابلتدين فقد   (3)للمؤرخني والفقهاء على السواء ، مطلقني عليو لقب الرضا لرضاىم عن سريتو ومنهجو

 كان الفقهاء من أقرب الناس إليو .
م( 822- 796ىـ ( )206-180وىل اإلمارة بعده ابنو األمري احلكم ) إال إن ىذه احلالة مل يُكتب ذلا اإلستمرار ، فقد ت
دلشاركة اآلخرين  متقبلإال إنو كان ابجلملة شديد االعتداء بنفسو ، غري (4)الذي تباينت فيو آراء ادلؤرخني بني مدح وقدح 

لو سلطانو ، وبعد أن استمر يف احلكم ألكثر من عقدين ونصف توىل احلكم من بعده ابنو األمري عبد الرمحن الذي كان 
متصفًا بصفاٍت أطنب ادلؤرخون يف ذكرىا، كما كانت فًتة حكمو متميزة عن سابقتها والحقتها ، وقد ساعد على ذلك 

قتصادي شلا فتح اجملال أمام وصول روافد ثقافية  مشرقية  ، كل ىذا جعل فًتة حكمو من التميز استقرار اجتماعي ورخاء إ
 أزىى  عصور اإلمارة . 

عبد الرمحن ) األوسط ( بن احلكم ليلة وبعد حياةٍ  حافلٍة ابلعطاء واالبتكار يف رسوم وهنظم اإلمارة وتزينيها تُويف األمري 
 م( .852سبتمر  22)  (5) ىـ238اخلميس الثالث من ربيع اآلخر عام 

  

                                 
 . 27-26( اتريخ ابن القوطية ، ص 1)
 .  1/118، ذكر بالد األندلس 2/61. قارن البيان ادلغرب 12-1/11، اتريخ ابن الفرضي 29-28( ادلصدر السابق ، ص2)
 .1/110األندلس ، ذكر بالد 2/12، أعمال األعالم 2/61، البيان ادلغرب ، 50، نقط العروس ، ص42(اتريخ ابن القوطية ، ص 3)
 .8/254، سري أعالم النبالء  1/43، احللة السرياء  10، جذوة ادلقتبس ، ص 73، نقط العروس ، ص 491-4/490( العقد الفريد 4)
 . 17( ادلقتبس حتقيق د. زلمود مكي ) طبعة بريوت ( ص 5)
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 : طبيعة المجتمع األندلسي دينيا  

قبل احلديث عن العالقة ما بني األمراء والفقهاء يف األندلس ، جيب أن نضع يف أذىاننا طبيعة اجملتمع األندلسي دينياً ،إذ  
 إهنا ىي من توجو تلك العالقة وتضبط مسريهتا .

رنون عدداُي ابلسكان الدولة اإلسالمية ، والفاحتون مهما كان عددىم ال يُقافمن ادلعلوم أن األندلس يقع يف طرف 
األصليني ، مع العلم أبن ادلدة الفاصلة بني الفتح وقيام اإلمارة أقل من نصف قرن ، كل ىذه األمور جعلت من اجملتمع 

ية يف ىذا اجلانب ، وىي أن الداخلني ادلسلم يف األندلس ميرااًل للتدين إن مل يكن متدينًا ، وىناك نقطة أخرى ذات أمه
اجلدد يف اإلسالم من أىل البالد يتصفون بعد إسالمهم ابلتدين ادليال لالندفاع  ، بسبب اجلهل ابلعلم الشرعي ، وىذه 
رمبا يكون حالة نفسية ال تلبث أ ن هتدأ مبجرد زوال ذلك اجلهل بعد تعمقو يف فهم األحكام الشرعية ، فيكون أكثر وعياً 

 وأفضل تعامالً مع األحداث . 
كل ما مل تستوعبو مداركهم أبنو ضد الدين ، فقد ولذا فإن اجملتمع األندلسي ظل يُعاين من العوام اجلهلة الذين يعدون   

(مفاعيل مفاعيل)أقدموا على رمي عباس بن فرانس ابلزندقة ، وذلك عندما مسعوه يردد يف بيتو  
، بل بلغ من جهل  (1)

،  (2)(لئن يكون يف اتبويت رأس خنزير أحب إيلر من أن يكون فيو مسند ابن أيب شيبة) وتعصبو أن قال أحد الفقهاء

، ولعل فيما لقيو بقي بن سللد وأيب عبد هللا اخلشفي من (3)ودتادى يف جهلو وتعصبو حني وضع حديثًا لنصرة مذىبو 

 ( خري دليل على ضعف الوعي يف اجملتمع األندلسي آنذاك . 4الفقهاء)
ىذه الطبيعة تُعطي للقارئ تصوراً عن ردود أفعال أفراد اجملتمع األندلسي جتاه بعض التجاوزات ، ويف الوقت نفسو توضح 

 مدى سهولة انقياده وتوجيهو .

  

                                 
 . 243( السفر الثاين من ادلقتبس ، ص1)
 .247اتريخ ابن الفرضي ، ترمجة رقم ( 2)
 . 247( ادلصدر السابق ، ترمجة رقم 3)
 . 2/110، البيان ادلغرب 248، ادلقتبس ، ص11( جذوة ادلقتبس ، ص4)
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  هـ(:289-271) (1) األمراء والفقهاء 

الثاين للربض ، أود قبل احلديث عن الصلة ادلتبادلة بني األمراء والفقهاء منذ توىل ىشام مقاليد احلكمى إىل هناية أحداث 
 اإلشارة إىل نقطتني جوىريتني :

،   (2)طفقر أوالمها : أن اإلمارة بدأت عهدىا إبعالن التبعية للخالفة العباسية ، لكن ىذه التبعية مل تلبث إال عشرة أشه 
 إذ قطع أمريىا الدعاء للخليفة العباسي معلنًا بذلك االنفصال التام عن اخلالفة ، وىنا وجدت اإلمارة نفسها يف مأزق

ب ذلا اإلحراج إذ أصبحت يف نظر اجملتمع ادلسلم شاقًة لعصا الطاعة مفارقة للجماعة ، فغدت أبمس احلاجة لسند سبر 
األخرى فهي أن الفقيو كان يتمتع مبكانة مرموقة يف اجملتمع األندلس وىناك شرعي يكون غطاًء لوجودىا . وأما النقطة 

قصة رمبا تكون كافية للداللة على تلك ادلكانة وإن حدثت بعد فًتة البحث فقد كان عبد هللا بن عبد الرمحن الناصر 
، إال إن الفقيو مل حُير ِّك ساكنًا ،  ُيساير أحد الفقهاء الظرفاء ، وجرى من ابن الناصر ما يُوجب على الفقيو اإلنكار عليو

سوق الفقو  دلا رأيت ما كنت إال أديبًا ، ولكين)وعندما أبدى ابن الناصر استغرابو من سكوت الفقيو ، أجابو قائاًل : 
 . (بقرطبة انفقة اشتغلت بو

ذلك حرص األمراء على العناية وعلى ضوء ما سبق نضع يف اذىاننا أمهية الفقو سواء لإلمارة أو اجملتمع األندلسي ، ألجل 
ابلفقهاء ، فأظهروا توقريىم ، وأعلوا من شأهنم وتغاضوا عن زاللتهم ، واألمثلة على ذلك كثرية ، إال إين سأكتفي بنماذج 

 ُتدلل على ما قلت.
يعرض الفقهاء على ادلصعب بن عمران فريفض وًيكرر األمري عليو الطلب لكنو يُقابل كان األمري عبد الرمحن الداخل  ف

ابلرفض وكاما أحل األمري يف طلبو وضيرق أبواب العذر على ادلصعب دتادى يف رفضو ، كل ىذا جرى يف رللس األمري  
مع أن األمري (4)ده من رللسو ، ورغم ذلك فقد أعرض عنو األمري مكتفيًا بطر (3)الداخل ومبحضر من رجاالت دولتو 

  (5)الداخل كان معروفاً حبزمو وتشدده فهو ال حيتمل  أن خُيالف
، فنشر الفقهاء عنو صورة الناسك ، فارتفعت يف عهده مكانة الفقهاء  (6)وأما األمري ىشام فقد أظهر الورع والتقى 

وأصبحوا ىم زينة رللسو ، فرضوا عنو ، وأشادوا بذكره يف رللس افمام مالك ابدلدينة ، وذلك بواسطة التالميذ األندلسيني 

                                 
 ( ادلقصود ابلفقهاء ىنا فقهاء ادلالكية ، ألهنم أصحاب النفوذ يف اجملتمع األندلسي . 1)
 ومصادره . 102-100العباسية يف األندلس ، ص( يُنظر سامل اخللف ، العالقات السياسية والثقافية بني اخلالفة 2)
و ( طبعاً  عندما يكون أمر الرفض سراً أي بدون وجود رجاالت الدولة يف اجمللس دُيكن عندىا احتمال األمر ، أما أن جيري أمام اجلميع فه3)

 يف غاية الصعوبة واإلحراج . 
 .  3( قضاة قرطبة ، ص4)
 .43( اتريخ ابن القوطية ص 5)
لدى ابن القوطية أن ىشامًا عندما توىل األمر سأل ادلنجم الضيب عن مدة مكثو يف احلكم فأخربه أن بقاءه بني الستة والسبع ،  ( ورد6)

 .42انظر اتريخ ابن القوطية ، ص واطرح الدنيا ومال إىل اآلخرة ( اي صيب وهللا لو أهنا يف سجدة هلل ذلانت .. )فأطرق ىشام ساعة مث قال : 
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 .(1)(مومسنا مبثل ىذا ليت هللا زيرن )الذين رحلوا إليو ، وقد أُعجب اإلمام بسرية األمري حىت قال مالك : 
كان يشهد جنازة من مات منهم ، فقد شهد جنازة الفقيو معاوية بن صاحل يف الربض   وومن عناية األمري ىشام ابلفقهاء أن

، ولكن رغم صور اللني مع الفقهاء واإلكرام ذلم ، فإنو إذا جاء اجلد يُظهر من احلزم والعزم ما ختور أمامو  (2)وتبعها ماشياً 
رجال وصالبتهم ، فهو عندما توىل اإلمارة استدعى الفقيو ادلصعب بن عمران الذي سبق وأن أيب تويل القضاء قوى ال

لألمري الداخل ، فعرض عليو القضاء بعد أن عذره يف رفضو لو زمن والده بسبب أخالقياتو، مث طلب منو ادلوافقة ولو 
دلنو  (لو وضعت ادلنشار على رأسي مل أعًتضك )لو وصل األمر  ادلعونة والنتأييد حىت وإن كان احلكم القضائي ضده ، بل

بين إىل ما أدعوك إليو ، أو ألسطونر بك تسمع مين ما أقولو لك ابهلل الذي ال إلو إال ىو لُتجي )عندما رفض خاطبو قائاًل 
 ، فتوىل القضاء مرغماً . (3) (سطوًة دتحو عين اسم العدل والرفق ما بقيت

حريصًا على رلاراة فقهاء ادلالكية يف سريهتم فاختذىم زينة جملالسو ، لكنو رغم ذلك عامة فقد كان األمري ىشام  وبصفةٍ 
، وليس  (4)حتاشى أن ُيسند إليهم أي منصب لو مساس مباشر ابلدولة إال ما كان مضيفًا جلاه اإلمارة زائداً يف سلطاهنا 

ة للمصعب بن عمران مع وجود من ىو أوىل منو بذلك ، بل بلغ األمر أدل على ذلك من إسناده مهمة القضاء  بقرطب
ابألمري ىشام أن حُياول صرف أؤلئك الفقهاء من ادلالكيني عن ادلناصب من خالل إلغاء بعض عبارات ادلديح عليهم  ، 

سك مالك ثوابُ مجيالً لقد ألب)ومن ذلك  : أنو مر ذات يوم بسعيد بن أيب ىند الشهري حبكيم األندلس فقال لو األمري : 
، وعند إمعان النظر هبذه العبارة ال بد أن يقر يف أذىاننا أن األمري يُدرك أن ىذه الكلمة ال يقتصر أثرىا على حكيم  (5)(

، فما مري يريد صرفهم  عن  السعي وراء ادلناصب ى أقرانو من ادلالكية ، فكأن األاألندلس وحده ، بل ينسحب أثرىا عل
 مالك من تكرمي معنوي يُغنيكم عن التكرمي ادلادي الذي أييت من خالل ادلناصب . ألبسكم إايه 

وعندما توىل اإلمارة احلكم بن ىشام فوجئ أبن ىناك من يشًتك معو يف سلطانو ، ونظرًا حلداثة سنو ، فقد كان عمره 
، وادلتمثلة يف عدم  (6) سبقو إليها والده وجده عليو مراعاهتا واليت ، فإنو مل يُدرك التوازانت اليت سنة 26عندما توىل اإلمارة 

الفقهاء أو التقليل من شأهنم ألهنم قدوة اجملتمع األندلسي إال أن األمري احلكم جتاىل ذلك كلو بل عمل  إغفال مكانة
 على جتريد الفقهاء من سلطاهنم .
ج األول يمواقف احلكم مع الفقهاء قيل اذلة عن ري هاء أرى أنو من األوىل إعطاء نبذة يسوقبل احلديث عن ردة فعل الفق

وذلك لتكون على بينة من األمر عند الوصول للنتيجة ، من ذلك أنو غضب على خادم لو وأمر بقطع يده ، لكنو سرعان 

                                 
 . 43ابن القوطية ، ص ( اتريخ1)
 .20قضاة قرطبة ، ص( 2)
 . 44( اتريخ ابن القوطية ، ص3)
 . 9( حسني مؤنس : شوخ العصر يف األندلس ، ص 4)
 . 44( اتريخ ابن القوطية ، ص 5)
 ( من ادلرجح أن والده قد أطلعو على كل شيء ورمبا حذره لكن غرور الشباب يُعمي عن رؤية العواقب . 6)
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 ز الخلفأ.د/ سالم بن عبد هللا بن عبدالعزي

 

 

 

 . (1)ما عفى عنو مبجرد أن ذكر لو أحد الفقهاء حديث فيو بشارة دلن كتم غيظاً وىو قادر على إنفاذه
ا رقي أخالق األمري احلكم وتوقريه للفقهاء ، فقد كان األمري عائدًا من تشييع جنازة ويف أثناء وىناك حادثة يظهر فيه

وكان ُيسايره الفقيو زايد بن عبد الرمحن ، وفجأةً  ارتفع صوت ادلؤذن فما كان من الفقيو إال أن اعتذر من عبوره القنطرة 
رضو وىو أحق ابإلجابة ، يقول الراوي للحادثة ، أن األمري األمري عن مواصلة احلديث ، ألن ادلنادي إىل هللا قد عا

 . (2)(ينكر على زايد فعلو بل ازداد حظوًة عنده)مل
وكذلك موقف األمري احلكم من قاضيو ادلصعب بن عمران فقد كان يؤيده وجييز أفعالو وينفذ أحكامو ، وإن كانت ضد 
رغبتو ، ولعل من أشهر مواقفو قصة قضية العباس ادلرواين الذي أحلر على األمري أبن يتدخل لصاحلو ، لكن القاضي حكم 

 . (3)(ما أشقاه من لطمو قلم القاضي )ال أن قال ابحلق ضد العباس ورغبة األمري ، فما كان منو إ
لكن أختمها مبعاملتو للفقيو طالوت بن عبيد اجلبار فقد كان ال  (4)واألمثلة على مواقف األمري احلكم من الفقهاء كثرية

 جتو مشى يفيرده يف حاجٍة أبداً ، بل وُيشاركو يف كل شؤونو حلوىا ومرىا ، حىت أنو عاده مرات عديدة وعندما توفيت زو 
 . (5)كل ىذا اإلحسان وادلعاملة الطبية كانت مع التوقري واالحًتام، و   انصرف إىل بيتو مثجنارهتا راجالً إىل ادلقربة 

إىل نقطة ذات أمهية وىي أن ىذه مناذج من ادلواقف الطيبة واإلجيابية لألمري احلكم مع الفقهاء ، ولكن بقي أن أشري 
و غريىا يعمل على ما دُيكن تسميتو بتوريط الفقيو مبوقف معني ، وىو ال يُباشر ىذا بنفسو ، احلاكم سواء يف األندلس  أ

وإمنا من خالل أحد رجاالت دولتو ، مثال ذلك زلاولة احلاجب عبد الكرمي بن مغيث توريط الفقيو حيىي بن حيىي الليثي 
 .  (6)وصاحبو سعيد بن دمحم بن بشري يف جلسة مساع 

ورغم كل ذلك فإن الفقهاء عندما أحسوا أن نفوذىم آخذ يف التالشي على يد األمري احلكم ، اختذوا من بعض جتاوزاتو 
حجة لتأليب الناس عليو وسلب اإلمارة من يده ، فحدثت بسبب ذلك حركات دترد أسفرت عن قمع ادلتمردين بال ىوادة 

(7)  . 
، أو أن أورد وصفاً لعصر األمري احلكم ، فقد ذكر عيسى الرازي أن عصر  وقبل اخلوض يف دور الفقهاء يف تلك احلركات

 . (8) (: فيو ظهر العلماء والشعراء والبلغاء واألدابءههانبثق أعصار اخللفاء ادلروانيني وأمن أو  )األمري احلكم 
كان من اجملاىرين )عنو أنو ىذه الصورة اجلميلة ال تتوافق أبدًا مع رأي ابن حزم يف أخالق األمري احلكم عندما قال 

                                 
 .91،السفر الثاين ،ص ( ادلقتبس 1)
 ( ادلصد السابق بنفس الصفحة . 2)
 . 26( قضاة قرطبة ، ص3)
 .167، 102، ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص29-28-27-26( ادلصدر السابق ، ص4)
 . 167( ادلصدر السابق ، ص 5)
 .194-193( ادلصدر السابق ، ص 6)
 . 158-140، 128-121( ادلقتبس السفر الثاين ، ص7)
 . 231( ادلصدر السابق ، ص8)
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 ز الخلفأ.د/ سالم بن عبد هللا بن عبدالعزي

 

 

 

ابدلعاصي  السفاكني للدماء ... فقد كان مع جربوتو خيصي من اشتهر ابجلمال من أبناء رعيتو لُيدخلهم إىل قصره 
ض على مجيع ما ذكر من زلاسن احلكم بن غ )، ورأي ابن حزم ىذا وصفو ابن حيان أبنو  (1) (وُيصريىم من خدمو

، واحلق أن ابن حزم قد تطرف يف رأيو ، إذ ال خيلو ادلسلم من خري ، فابن حزم جعل احلكم من اجملاىرين (2)(ىشام 
ىذا قوة دللكنا ، أال استًت  )ابدلعاصي ، ولعل قصتو مع عمو األمري سعيد اخلري   ، توضح خالف ذلك عندما قال لو 

 . (3)(رسولك
دود عليو سواء من خالل قصتو مع غالمو الذي أمر بقطع يده ، أو مبوقفو وأما أنو من السارعني لسفك الدماء ، فهذا مر 

إمنا أردت أن   )من ابن الشماس الذي مت انتخابو من قبل ادلتمردين فوشى هبم عند ابن عمو األمري احلكم فهدده قائاًل : 
حنر ىذا األمر عندي أو أل ، مث عفوه العام عن ابقي  (4)(قتلنك تغريين أبعالم رعييت ووجوه أىل حضريت .... وهللا لُتصح ِّ

 .  (5)أىل الربض رغم مطالة بعض رجالو لو ابستئصال شأفتهم 
وبصفة عامة فقد نقم الفقهاء على األمري احلكم أمورًا عدة أدت إىل مبايعتهم ألحد أبناء البيت األموي ، جبمعوا حولو 

، والذي يتضح من  (6)(وأفسدوا ضمائرىم )قرطبة اندسوا يف أوساط أىل   -الفقهاء  -الكثري من األنصار ألن دعاهتم  
ية قد بذلوا ما يف وسعهم لتشويو صورة األمري احلكم ، إذًا مبا أن ىناك تشويهاً ىذه العبارة أن أصحاب احلظوظ النفس

متعمداً فبادلقابل جيب أن ندرك أن الصورة السوداوية ادلنشورة عن األمري مل تكن واقعية ، نعم لديو أخطاء وجتاوزات لكنها 
 ال ُتربر أبداً خلع البيعة ونزع اليد من السمع والطاعة . 

سواماً طغاماً جهااًل أجالفاً أويل استخفاف ابلسلطان وجرأة  )استغلوا سذاجة ادلتمردين الذين وصفوا أبهنم كانوا والفقهاء 
، فإذا أضفنا إىل ىذه الصفات حالتهم االقتصادية ادلًتدية ، أدركنا أنو كان من السهل اقتيادىم من قبل اآلخرين  (7)(عليو

، وازداد األمر سوءًا حني أخذ الفقهاء يطعنون فس سرية األمري احلكم ، ويذمونو يف رلالسهم ، فأوغروا بذلك صدور 
بلغ من استخفافهم ابألمري احلكم أهنم كانوا ينادونو ايلليل من أعلى  حىت)امة وجرؤومهعلى الغمز يف ويل أمرىم ، 8الع

 .(8)(صوامعهم ... الصالة اي سلمور
ومل يقف الفقهاء عند حد يف أتجيج الفتنة ، فقد نظم بعضهم أبيااتً شعرية حتض على الزىد وقيام الليل ، مث أمروا العوام 

اي أيها ادلسرف ادلتمادي يف طغيانو ادلصر على كربه ادلتهاون  )ن يقولوا أبن خيلطوا تلك األشعار بشيء من التعريض بو أب

                                 
 ( نفس ادلصدر والصفحة .  1)
        نفس ادلصدر والصفحة . ( 2)
 . 1084( القصة كاملة لدى ابن الفرضي ، ترمجة رقم 3)
 .160( ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص4)
 . 163نفس ادلصدر ، ص( 5)
 .123( نفس ادلصدر ، ص6)
 . 169( نفس ادلصدر ، ص7)
 .169السابق ، ص( ادلصدر 8)
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 ز الخلفأ.د/ سالم بن عبد هللا بن عبدالعزي

 

 

 

 . (1)(أبمر ربو أفق من سكرتك وتنبو من غفلتك
كان ما   سوق الربض ،  ف دث أن مر األمري احلكم من   وسط، فقد ح ومن العجيب أن األمر جتاوز الكالم إىل الفعل

 .(2)قول وصفقوا ابألكف عليو استهجاانً واستفزازاً من أىلو وبكل وقاحة أن عررضوا لو بقبيح ال
يف قرطبة وأرابضها أسفرت عن مقتلة عظيمة يف صفوف ادلتمردين ، ويف الوقت  (3)كل ىذا أدي إىل اندالع حركات دترد

من كبارىم ، وكان من بينهم العديد من فقهاء قرطبة ألهنم كما يقول الفقيو عبد ادللك لن  (4)عينو مت صلب قرابة األربعمائة
 .(6)(أرادوا قتل األمري احلكم )، أو كما ورد لدى ابن حبان أبهنم  (5)(قد أرادوا خلع األمري احلكم بن ىشام  )حبيب 

، وتبعهما  (7)يهان عيسى بن دينار وحيىي الليثيوقد صلا من العقاب عدد من الفقهاء ىربوا سرًا من قرطبة منهم الفق
 . (8)طالوت بن عبد اجلبار 

انفق على األمري احلكم قوم من فقهاء  )وابجلملة فكل من اشًتك يف حركاتن التمرد وصفو صاحب الكتاب اخلزائين بقولو 
،  (10)(إن أول نفاق ادلرء طعنو على إمامو )، وكأنو بذلك قد اقتبس ىذا من قول أيب الدرداء هنع هللا يضر  (9)(قرطبة ووجوىها

ومن غلبهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمري ادلؤمنني ال حيل  )أضفنا إليو قول اإلمام أمحد بن حنبل رمحو هللا أبنو 
 سواء كان ذلك اإلمام برًا أو فاجرًا  ، (11)(ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه إمامًا عليو، برًا كان أو فاجراً 

أدركنا أن احلق كان مع األمري احلكم يف قمع ادلتمردين ، وابدلقابل فإن الفقهاء رمحهم هللا مل يكن خيفى عليهم  ولذا فقد 
 احلق ، ولكن كما قال الشاعر : 

لفقهاء عن سرية ، فأدرك أن مردىا إىل عدم رضى ا عبد الرمحن بن احلكم األحداث اليت جرت يف عهد أبيووقد عايش 
إليهم ، فأمر  واالستحمادجتماعية ، ولذا ابدر من البداية إىل كسب ودىم والده واستبعاده إايىم من السلطة والوجاىة اال

بقتل ربيع بن تدلف القومس الذي عم شره ادلسلمني لتسلطو عليهم بسبب مكانتو عند األمري احلكم ، كما أمر هبدم 

                                 
 .20( ادلراكشي ، ادلعجب ، ص1)
 . 170( ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص 2)
 .202-190- 189( حدثت حركات دترد يف أعوام 3)
 .150-126-123(ادلصدر السابق ، ص4)
 . 1551( اتريخ ابن الفؤرضي ، ترمجة رقم 5)
 .123( ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص6)
 . 156ادلصدر السابق ، ص( 7)
 .156( ادلصدر السابق ، ص8)
 . 127( نفس ادلصدر ، ص 9)
 ( البيهقي شعب اإلديان ، 10)
 .20أبو يعلى األحكام السلطانية ص( 11)

 حىت يرى حسناً ما ليس ابحلسن .  يقضى على املرء يف أايم حمنته
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 ز الخلفأ.د/ سالم بن عبد هللا بن عبدالعزي

 

 

 

 .  (1)ادلتخذ لبيع اخلمور واألشربة ، وأقام احلدود على من وجد فيو  لفندقا
فظل  )مجيع طبقات أىل العلم على تنوع فنوهنم  بعد ىذه اإلجراءات قام األمري عبد الرمحن بتقريب الفقهاء وتقدديهم على

، حىت دتيز عهد  (2)(ومربتو مثل ما يلتزم االبن الرب لألب احلاين عليو حيىي بن حيىي -الفقهاء  -يلتزم من إعظام زعيمهم 
 .(3)(رضا الفقهاء ادلشاوري األثري عنده حيىي بن  حيىي )عبد الرمحن بكثرة من توىل قضاء اجلماعة بقرطبة ألنو يتبع ذلك 

ويبدو أن ادلصلحة متبادلة بني الطرفني ، فاألمري يكرم ويعظم كبري الفقهاء ، وىذا بدوره حيسن صورة األمري عند الناس 
نب األمري كان فيو وحيضهم على طاعتو  ، ولكن يبدو أن األمر بني األمري عبد الرمحن وبني الفقهاء أو على األقل من جا

تكلف ، إذ ال شك أن عيونو كانت أتتيو بكل كبرية وصغرية عنهم ، فيحصي عليهم زالهتم ، منها مثالً قضية تقدمي الفقيو 
عبد األعلى بن وىب خلطة الشورى ، فقد شهد لو حيىي بن حيىي ومعو رلموعة من الفقهاء أنو أىل لذلك رغم أن حيىي 

و كان يرمى ابلقدر ، ويقول مبوت األرواح كل ىذا ألجل توحيد الصفوف ضد الفقيو عبد ادللك يشهد عليو ابلزندقة ، ألن
، وابدلقابل  (5)، الذي بدوره ديكن وصفو أبنو صاحب رأي متقلب ، فقد تشدد يف قضية ابن أخت حيىي  (4)بن حبيب 

وقبل ىاتني القضيتني وقف ضد ،  (6)وابدلقابل استمات يف الدفاع عن أخيو ىارون رغم أن طبيعة قضيتو مشاهبة لسابقتها
صديقو قاضي اجلماعة حيي معمر وعمل مع بقية الفقهاء على عزلو من منصبو ألنو رفض أن حيكم ألحد أصدقاء ابن 

 . (7)حبيب بفتوى أشهب بن عبد العزيز
 . (8)(السلسلة السوء  )ىذه الصورة الغري جيدة ، ما كانت لتخفى على األمري ولذا كان يعرب عن استيائو منهم بـ 

خنلص من كل ما سبق أن األمراء األمويني يُدركون دتامًا أنو ال استقرار دللكهم وال بقاء لدولتهم إال بسكينة  الشعب 
وىدوئو ، وىذا ال يتحقق إال ابرتباط اإلمارة ابلفقهاء ألجل ىذا قربوىم وزينوا رلالسهم هبم ، وأصروا على دخوذلم عليهم 

 رعية منهم ، وإلقناع الناس أبهنم أىل الشورى لديهم . الكتساب الش
وأخرياً دُيكن القول أبنو ال غرابة يف تقريب األمراء للفقهاء ، فهم زينة اجملتمعات اإلسالمية ، ومصابيحها اليت تستضيء هبا 

 .، وكم سيكون اجملتمع سعيداً بتوافق األمراء والفقهاء 

                                 
 . 184-183ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص( 1)
 .298( ادلصدر السابق ، ص2)
 .40( ادلقتبس من أبناء  أىل األندلس ص3)
 . 837، اتريخ ابن الفرضي ، ترمجة رقم 333( ينظر أخبار الفقهاء واحملدثني ، ترمجة رقم 4)
 . 417-414( ادلقتبس ، السفر الثاين ، ص5)
 .418-417( ادلصدر السابق ، ص 6)
 . 50( قضاة قرطبة ، ص7)
 . 50( ادلصدر السابق ، ص8)
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 للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العلمي 
 "األندلص واألندلشيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية – أسبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 سعيد حممد/ أ
 اجلزائر –تلمشان جامعة

Email: mezouarms@yahoo.co.uk 

 

 

Ref: 7/2018/222 

 الِعِبرانيِة َعَلى األندلشيِة الفلشفِة تأثرُي
 "أمُنوَذّجا رشد ابن" َوالالتيِنَيِة
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 سعيد دمحم/ أ

 

 

 

 ملخص: 

م( َكأبَرِز ادلَفكِّرِيَن ِخاَلَل احِلقَبِة اإلساَلِمَيِة األنَدُلِسَيِة، فإَضاَفًة إىل كْونِِو فيلُسوفًا يُلقُبوُ 1198-1126يَ ْعترُب  الباِحثُوَن ابن ُرشد )
َعلِِّم الثَّاِن ِلَما أَْوَرَدُه ِمن تَ ْرََجَاٍت أِلَرِْسطُو )

ُ
ِة َمَناِصَب ق م(، فَِإنَّ  322-384أقرَانُُو ِِبدل َلُو ِلَشْغِل ِعدَّ ُو بَ رََع ِِف ُعلوٍم أْخَرى، شلَّا أىَّ

َر َنَسقٍ َساِمَيٍة ِِف الدْولَِة َوقتِئٍذ، َكَما أَنَُّو َكاَن َىَدفًا ِلُمَحاَواَلِت نَ ْقِل ِفْكرِِه ِلَما سَبَي ََّز بِِو ِمن َعْقالَ   نَِيٍة، َمْوُضوِعَيٍة َوذَبْرِيٍد ِلألَفَكاِر َعب ْ
رَاِن ِبَواِسطَِة موشي بن ميمون ) َر تُوَما اأَلْكوِيٍِت 1204-1132زُلَْكٍم، ِإىَل الَفَضاِء الِعب ْ م( ِمْن ِجَهٍة، َوِإىَل الَفَضاِء الالَّتِيٍِت َعب ْ

األخرى؟ وََكْيَف يُ َؤثُِّر َعَلى  م( ِمْن ِجَهٍة أُْخَرى، َفَما الِذي َجَعَل ِفْكَر ابن رشد ُيْصِبُح َمْطُلوًِب َلَدى الثَ َقافَاتِ 1225-1274)
َعاِصِر؟ 

ُ
 الِفْكِر ادل

 

 الكلماُت امِلفَتاِحَيُة: 

 ابن ُرشد، موشي بن ميمون، توما األكويٍت، العقالنَِية، الفكُر ادلعاِصُر، النَسُق 
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 مقدمة: 

ق م( ادلنطقي الذي قال أبّن ادلاء ىو  546 –ق م  624َعوََّدََن التفكَت البشري على االستمرارية، إذ مل يشهد منذ نداء طاليس )
أصل الوجود، منذ ذاك النداء مل يشهد التفكَت أّي انقطاع، ومنذ تلك الوقفة التأّملية الفريدة، واإلنسان يفّكر ويتفّكر، وحىت 

 ذبده مفّكرا أيضا، زلاوال استمالة السؤال، واخلو  ِف اإلجاِبت على تعّددىا وتشعبها، لتصبح علّتو: ادلعرفة، عندما ديّل التفكَت
تلك اليت ال ربصرىا اإلصلازات، وال ربّدىا الطموحات؛ منذ طاليس والعقل الغريب يفّكر ويتأّمل، من اليوَنن إىل الرومان، بقي ىذا 

الفتور حينا، خيبو أحياَن، لكن سرعان ما خيرج من رماده متألقا وأكثر قوة، إذ مل يشهد ىذا  العقل صامدا ومبدعا، ديّسو بعض
 العقل على مدى سَتورتو وصَتورتو أيّة قطيعة. 

ومن ىذه الفكرة ِبلذات، ينطلق الكثَت من ادلؤرخُت من أجل اعتبار الفًتة الذىبية على أر  األندلس، ِجْسرًا رابطًا بُت العصر 
ِن والعصر الكالسيكي على األر  األوربية، فقد برع الكثَت من الفالسفة والعلماء ادلسلمُت ِف كافة ادليادين وقتئذ، جاعلُت الروما

الروماِن من جهة، وادلوروث العريب اإلسالمي من جهة أخرى، عناصر أساسية لتنوير العقول العربية آنذاك، -من اإلرث اليوَنِن
(، ىذا الفيلسوف األندلسي الذي وصل الشرق ِبلغرب، مؤثرا على موشي Averroesا ابن رشد )ومن ىذه ادلعادلة خرج إلين

( ليمتّد ضلو Tommaso d'Aquinoليمتد ضلو العامل القدمي، وعلى عقالنية توما األكويٍت ) (מימון בן משה)بن ميمون 
 أورِب التنوير. 

ىناك فريق من الباحثُت يرى أبّن الفًتة األندلسية مل يكن ذلا أّي دور ِف صناعة أورِب التنوير فيما بعد، وحججهم كثَتة ِف ىذا 
اجملال، لعّل أبرزىا فكرة أّن ابن رشد وغَته من الفالسفة ادلسلمُت قد قاموا فقط بشرح فلسفة اليوَنن القددية ال غَت، وىذا مقبول 

ون أّن ابن رشد قد اسًتسل ِف الكثَت من مؤلفاتو ِف شرح فلسفة أرسطو اليوَنِن، بينما يرى فريق آخر ِبدلقابل أبّن إىل حّد ما، ك
األندلس تعترب اخلزانة اليت حفظت اإلرث اليوَنِن والروماِن القدمي ِف زمن تسّلط الكنيسة على أورِب، بل وعمدت إىل حلحلتو 

َتمها من ادلدن األندلسية، توازي مدن اليوَنن أو الرومان كأثينا وروما ِف لياليها األدبية وتطويره، فكانت قرطبة، اشبيلية وغ
 والثقافية. 

قام ِف ىذه الورقة البحثية سنحاول تتبُّع أفكار ابن ُرشد عرب تتبع بقااي أسلوبو بُت الشرق أو اجلهة العربانية واليت ديثلها ِف ىذا ادل
لالتينية، وديثّلها ِف ىذه األسطر القديس األكويٍت، لعّلنا صلد الصلة اليت تربط فيلسوف قرطبة بِثنااي ابن ميمون، والغرب أو اجلهة ا

فلسفة اليهود وتفلسف ادلسيحيُت، متبعُت أسلوب التحليل والربط، مبتعدين عن ادلقارنة، مؤمنُت أبّن التفكَت ىو امتداد ال بداية 
 وال هناية لو. 

ُف السؤال التايل: ىل كان ابن رشد فعال احللقة الرابطة بُت أورِب اليوَنن القددية وأنوارىا ادلنطقية اجلديدة؟ َفِمن ىذه الروابط نصاد 
ىل جّدد ابن ميمون عرب ابُن رشٍد إرث اليهود ببصماتو العقائدية؟ وكيف ديكن للعرب وادلسلمُت ادلعاصرين، االستفادة من 

 النظرايت الُرشِديَة اليوم؟ 
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 : الحديقة الفكرية األمامية البن ُرشد  ابُن ميمون .1

( مكانة ىامة وأساسية ِف قلوب ادلؤمنُت اليهود، وتٌعدُّ أصولو الثالثة عشر، اليت أصلها م1204-1132حيتّل موسى بن ميمون )
وحبكها بشكل صارم، أبرز ما يتمسك بو اليهود على اختالف شرائحهم االجتماعية حىت اليوم، بل إهنا تدخل ضمن نطاق نواة 

ظرتو الفكرية بُت الربىان واجلدل، ليصيغ نسقا فلسفيا قائما ادياهنم وما يتفرع عنو من معتقدات وسلوك، فهذا ادلفّكر قد َجع بن
 على توازن شديد االحكام بُت ما ىو ديٍت ودنيوي. 

بلغ موسى بن ميمون شهرتو ىذه بسبب طبيعة األصول االعتقادية اليت صاغها، وأوجب االديان هبا على كل يهودي واعتبارىا 
ا أصيال لتقرب ادلؤمن من ربو، وِف حالة عدم األخذ أبصل واحد منها فقط، يصبح تسليما واعتقادا ضروراي الكتمال تدينو، وشرط

 اليهودي غَت مستحق ألّي نصيب من العامل اآليت، وىذا ِبلضبط مكمن ىذه األمهية اليت وصلها ىذا الفيلسوف. 

 أحق ِبلعبادة، النبوة، علوِّ نبوة موسى، تتلخص ىذه األصول اَجاال ِف: وجود هللا، وحدانية هللا، نفي اجلسمية عنو، ِقدم هللا، هللا
التوراة وحي من هللا، االقرار بنفي نسخ التوراة، االديان بعلم هللا أبفعال البشر، هللا يثيب من يعمل بتعاليم التوراة ويعاقب من 

 خيالفها، أايم ادلسيح، البعث. 

ياز، إذ يظهر ذلك ِف أكثر من موضع، ورغم مراوغات ىذه األصول الثالثة عشر لدى موسى بن ميمون ىي من منبع رشدي ِبمت
يت ابن ميمون اللغوية ومناوراتو االشتقاقية الكثَتة وادللتوية، إاّل أننا سنسعى ِف ىذا ادلوضع إىل شّد االنتباه لتلك الصلة اخلفية ال

كتابتو ِف كتاب مناىج األدلة وكتاب فّرخت الكثَت من التقاطعات الغريبة بُت ما ورد لدى ابن رشد وابن ميمون، خاصة ما سبت  
داللة احلائرين، إذ ىناك من التقارب الذي يصل ِف نقاط كثَتة لدرجة التطابق، فهل كتب ابن ميمون داللة احلائرين وِف ذىنو 

 خريطة ألفكار وردت ِف مناىج األدلة أو هتافت التهافت؟ 

ل الثالث أن اجلسمية ال سبتد إىل الذات االذلية، وليس ذلا عالقة ورد بُت طيات أصول ابن ميمون الثالثة عشر، وِبخلصوص األص
هبا، إذ أّن هللا ليس جسما، وليس قوة جبسم، وال حيمل صفات اجلسم، سواء ِف ذاتو أو كَعَرٍ  عنو، مثل احلركة والسكون 

ضعا لقوانُت الطبيعة الفيزايئية، وخالفو، وال ىو منقسم وال ىو متصل، فلو كان جسما لكان مشاهبا لبقية األجسام األخرى، خا
ود، النزول والقيام، ما ىي سوى رموز ورلازات ألنو اعترب أّن )التوراة تتحدث بلسان احلركة، القعوكّل ما جاء ِف التوراة من صفات 

ا من البشر(؛ وىذه الفكرة ِبلذات صلدىا عند ابن رشد، فهذا األخَت قد نفى اجلسمية عن هللا، إذ يقول: "إنو من الب ُتِّ أهنَّ
الصفات ادلسكوت عنها. وىي إىل التصريح إبثباهتا ِف الشرع أقرب من نفيها، وذلك أّن الشرع قد صرّح ِبلوجو واليدْين ِف غَت ما 

، إذ أّن كلمة: توىم، ذبعلنا ننفي اجلسمية عن الذات 1آية ِف الكتاب العزيز، وىذه اآلايت قد توىم أّن اجلسمية ىي لو صفات"
 ة ِف تطابق واضح بُت األصل الثالث البن ميمون وما ورد ِف نص كتاب ابن رشد. االذلي

                                                           
 . 138م، ص: 1998، 1ابن رشد، الكشف عن مناىج األدلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط:  1
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ِف ىذا األصل خيتلف ابن ميمون عن ابن رشد ِف نقطة بسيطة أال وىي اجلمهور، ومدى أخذه بنفي اجلسمية عن هللا، إذ أّن ابن 
ِبلشرع ليس تربيرا كافيا ألخذه ِبجلسمية ما دام  ميمون مل يعذر اجلمهور ِف أصلو الثابت ىذا، مرجعا قصر نظر الفرد أو جهلو

ىناك مفكرون ورجال دين وفالسفة متبصرون قادرون على شرح الكتاب ادلقّدس للعامة، ِف حُت أّن ابن رشد قد جعل حقيقة 
ليس دبتخيل أو  نفي اجلسمية عن هللا حكرا على "الراسخُت ِف الِعلم"، ألّن "اجلمهور يرى ما ىو ادلتخّيل واحملسوس، وأّن ما

 . 1زلسوس ىو الَعَدم"

يرّكز ابن ميمون ويشّدد على عدم امكانية التماس العذر دلن أيخذ ِبجلسمية، حىت من اجلمهور بسبب "جهلو"، حيث يقول: 
"فاعلم اي ىذا، أنك مىت اعتقدت ذبسيما أو حالة من حاالت اجلسم، فإّنك تستفز غَتة الرب وغضبو، وتوقد َنر سخطو )...( 
ولتعلم أّن عابد الوثن، إمنا دعاه لعبادهتا خياالت وتصورات َنقصة، فال عذر دلن ال يقّلد احملققُت الناظرين، إن كان مقصرا عن 

إذ أّن اختالف ابن ميمون عن ابن رشد ِف رلال نطاق نفي اجلسمية عن هللا ىو دليل آخر واضح على أّن فكر ابن رشد  2النظر"
ن، وعلى الرغم من سلبية التأثَت ِف ىذه النقطة ِبلذات، إذ سبثل نقطة خالف واختالف، إال أهنا تشَت قد أثّر ِف فكر ابن ميمو 

 بشكل حاسم إىل اطالع ابن ميمون على كتاب "كشف مناىج األدلة" البن رشد. 

ِف األصل السادس البن ميمون، أي ِف مسألة النبوة، ىدَف ىذا الفيلسوف إىل زلاولة دمج اديان اجلمهور ِبلنبوة ونظرايت 
تمكُت العقالنية الفلسفية من صميم اإلديان اليهودي، لالفالسفة عن العقول ادلفارقة وملكات ادلعرفة البشرية، فهي زلاولة منو 

ل بُت العقالنية واالديان، سوى عرب طريق مّد وصال نظرية الفيض إىل البداىة، والعملية ذاهتا قد ولكنو غَت قادر على بث الوصا
تعر  ذلا ابن رشد حُت استعمل مفهوم "االتصال"، فقد شرح النبوة على أهنا فيض من العقل الفّعال، نظرا اللتزامو ادلشائي 

احملدثة من ادلسلمُت؛ تناول ابن رشد موضوع االتصال بطريق غَت فيضي الصارم ادلبتعد عن نظرية الفيض لدى شلثلي األفالطونية 
عن طريق وصول النفس إىل كماذلا اخلالص، وذلك عرب ادلعرفة، من منطلق أن العقل الفّعال ليس مبدأ يقع ِف نقطة بعيدة عن 

 . 3النفس اإلنسانية أو مفارق عن العامل، ألنو جزء من اإلنسان

عند ابن ميمون، صلد أتكيده على أّن التوراة ىي كالم هللا، وىو حياول بذلك الرد على ادلسلمُت الذين يرون  بينما ِف األصل الثامن
أبهنا زلرفة، وىي ليست ما أنزل على سيدَن موسى عليو السالم، كوهنا خضعت للتبديل والتحويل والتغيَت، وىنا وردت لفظة 

لنسبة إليو ليس كالما من هللا، بل ىو يصرُّ على مسألة الرموز والطالسم اليت "كالم" كمفهوم رلازي عند ابن ميمون، فالوحي ِب
انتقل الوحي من هللا إىل النيب سوى النيب  هبا يستلزم اعمال العقل فيها لشرحها قصد فهمها، ألنّو من الصعب معرفة الطريقة اليت

                                                           
 .139:  ادلرجع السابق، ص 1
 . 87-86م، ص: 2008، القاىرة، 2:  ابن ميمون، داللة احلائرين، مكتبة الثقافة الدينية، ط 2
 . 132-129م، ص: 1994ابن رشد، النفس، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة،  3
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بن رشد ِف ىذا الشأن: "وأما احلروف اليت ىي ِف ادلصحف ذاتو، وىنا أيضا صلد تقاطعا مهما بُت ابن رشد وابن ميمون، فيقول ا
 . 1فهي من صنعنا، إبذن هللا، وإمنا وجب ذلا التعظيم ألهنا دالة على لفظ ادلخلوق هلل، وعلى ادلعٌت الذي ليس دبخلوق"

م التوراة، ويعاقب من وِف األصل احلادي عشر، ذاك األصل الذي يتحدث عن العامل اآليت، وكيف أن هللا يكافئ من سبسك بتعالي
خيالفها، فإن ابن ميمون قد قام دبناورة ذكية، عرب تعمده عدم ذكر نوعية الثواب والعقاب، أو كيفية القيام هبما، حىت ال يقع ِف 
تناقض مع ما أورده ِف نفي اجلسمية فيضطر إىل الكشف عن مصادره اليت أساسها فكر ابن رشد، فالتصريح ِبجلنة أو النار ىو 

يح بشكل من األشكال ب التعامل مع مواد جسمية، ألن ابن رشد يعر  ادلسألة على أهنا تستهدف اجلمهور فقط، بغية تصر 
 . 2الًتغيب والًتىيب، على سبيل التعامل مع العقول القاصرة، ذات التفكَت احملدود

أخَتا من أصولو االعتقادية، أال وىي:  من نقطة الثواب/العقاب يبقى ابن ميمون زلتاطا ومتحسبا لقضية أخرى، يعتربىا أصال
ُد عدم اظهار نوعية وماىية الثواب والعقاب من أجل عدم اخلو  ِف ما خا  فيو الفالسفة ادلسلمون  البَ ْعث، وإنو بذلك ليتعمَّ

م( وابن 1111-1085وقتئذ، فمن الواضح أنو يذكر قضية البعث، وِف ذىنو ذاك اجلدل اذلائل الذي دار بُت أبو حامد الغزايل )
 رشد، بُت هتافت الفالسفة، وهتافت التهافت. 

نو األصول االعتقادية ىذه، ِف حوايل  وىنا قد يعًت  وجيادل البعض أبن ابن ميمون قد كتب كتاب )منشاة التوراة( والذي ضمَّ
بن ميمون، أنو  م، لكن من ادلعروف عن ا1180م، أي قبل أن يكتب ابن رشد )هتافت التهافت( حوايل سنة 1169أو  1168

كان دائم ادلراجعة دلؤلفاتو، إذ ادلسكوت عنو ِف منشاة التوراة وىو مسألة خلق العامل، عاد وأضافو ِف أواخر أايمو إىل نسختو 
  3النهائية لكتابو عينو.

البدن، وليس شرطا بينما ابن رشد، وخبصوص مسألة البعث فقد كان واضحا سبام الوضوح، إذ أنو يقول إبمكانية عودة النفس إىل 
أن يكون البدن ذاتو الذي احتواىا ِف مسَتة احلياة الدنيا، وىي إمكانية ظنية وليست يقينية، أما تلك العودة وما يكتسيها من 
أحوال، فإّن ابن رشد يؤكد على العوامل الروحية من سعادة أو شقاء، مع احتفاظو ِبلتمثيالت احلسية من أجل اجلمهور اليت ال 

 . 4اىايفهم سو 

البد من اإلشارة إىل أّن ابن رشد قد وضع ىو أيضا أصوال اعتقادية للدين اإلسالمي، لكنها مل تكن ثالثة عشر، بل اقتصر على 
، كما أن الفيلسوف اإلسباِن من 5ثالثة منها وىي: اإلقرار ِبهلل تبارك وتعاىل، وِبلنبوات، وِبلسعادة أو الشقاء ِف احلياة األخرى

                                                           
 . 132ابن رشد، الكشف عن مناىج األدلة، مرجع سابق، ص:  1
 . 89-80م، ص: 1998السياسة، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت،  ابن رشد، الضروري ِف 2

3 Keller Menachem, Dogma in Medieval Jewish Philosophy, Oxford, Portland, The Littman 
Library of Jewish civilization, 1986, p: 33.   

 . 204-199ابن رشد، الكشف عن مناىج األدلة، مرجع سابق، ص:  4
 . 108م، ص: 1997، 1ابن رشد، فصل ادلقال ِف تقرير ما بُت الشريعة واحلكمة من االتصال، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط:  5
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م(، ىو الذي أعاد األصول الثالثة عشر البن ميمون إىل األصول اإلديانية الثالثة 1444-1361عون ديوران )أصل يهودي مش
أن التقسيم الداخلي ألصول ابن ميمون ىو ِف سباثل يصل لدرجة التطابق مع أصول ابن رشد،  لى، وىذا يكشف لنا ع1البن رشد

 وال ديكن أن يكون ىذا صدفة أو حداث غَت مقصود. 

ا يؤكد ىذا ىو احلاح ابن ميمون على ادراجو ذلذه األصول ضمن األساسيات اليت تثبت مدى صدق اديان اليهودي، فمخالفة وشل
ج واحٍد منها يدفع ادلؤمن إىل الكفر مباشرة، وىذا واضح ِف منشاة التوراة وىي احملكمة اجلنائية الدينية اليهودية، ومنو ديكن االستنتا 

ل ىي التمييز بُت ادلؤمن والكافر من اليهود حسب ابن ميمون، وىي الوظيفة ذاهتا اليت أوردىا ابن رشد أبّن وظيفة ىذه األصو 
 وخّص هبا أصولو الثالثة، إذ أهنا تُعترب ادلؤشرات اليت ربدد من الكافر، إبنكار واحد منها، وَمن ادلبتدع إذا أخطأ ِف أتويل فروعها،

 . 2الِعلموَمن ادلعذور إن كان من الراسخُت ِف 

ِبستناد ابن ميمون على ابن رشد ِف مسائل حساسة كهذه، خاصة ِف شروط ربديد ماىية اليهودي الثالثة عشر، واليت يعتربىا 
الشعب اليهودي حىت كتابة ىذه األسطر أمورا ال جدال فيها، لتدخل أحدىم إىل مّلتهم وزبرج آخر منها، لدليل دامغ على مدى 

دية عينها، فرغم احملاوالت االشتقاقية اليت أريد منها تلفيق األصول الرشدية وربيينها عرب تصيَتىا ضلو ادلنحى أتثَت ابن رشد ِف اليهو 
، فإّن ىذه احملاولة كانت بغر  اضفاء نوع من العقالنية على ادلعتقدات 3الروحي اليهودي؛ كما يوضح أشرف حسن منصور

 اليهودية. 

  

                                                           
1 Hirsh Jacob Zimmels, ‘Duran, Simon Ben Zameh’, Encyclopaedia Judaica, Fred Sholnik, 
editor-in-chief, Micheal Brenbaum, exclusive editor, 2nd ed, (Thomson – Gale: 2007), vol 6, 
pp: 58-60.  

 . 109-108ابن رشد، فصل ادلقال، مرجع سابق، ص:  2
 لفلسفة. ِبحث مصري ِف ا 3
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 الكمال االلهي توما األكويني يشارك ابن رشد قضية  .2

م(، ولو أتملنا ِف أقطاب الفلسفة ادلسيحية 1274-1225)من الذين أتثروا بفلسفة ابن ُرشد وأفكاره صلد أيضا توما األكويٍت 
خالل القرون الوسطى، لوجدَن أّن ىناك امسُْت ِبرزْين، ديثالن مرجعيتُْت فلسفيتُْت عريقتُْت، األّول ىو القّديس أوغسطينوس 

، والذي عاد إىل زلاورات الدفاع األفالطونية اليت ساعدتو ِف بلورة كتبو، اليت كانت وال تزال تقف موقف احملامي م(354-429)
عن ادلسيحية الكاثوليكية، وصلد أيضا توما األكويٍت الذي حُيسب على ادلدرسة ادلدرسية ادلتأخرة، والذي عاد إىل شروحات ابن 

 ق م( العقالنية.  322-384ُرشد فيما خيص نصوص أرسطو )

لعّل بصمات ابن رشٍد الفكرية ِف فلسفة توما األكويٍت كثَتة وِبرزة للجميع، لكن أشّد ما تظهر بشكل ال حيتمل الشك وال 
تناقض، ىي ِف النقاط االديانية اليت يرتكز عليها اديان ادلسيحي دبفهوم توما األكويٍت، إذ مسائل عديدة مثل العبادات وتعقل هللا 

ادلعامالت بُت بٍت البشر، كلها مستمدة من ادلسيحية ظاىرا ومن الرشدية )اإلسالمية( ِبطنا، وىذا ما سنحاول تتبعو ِف وحىت 
ِف ىذه القضية ِبلرجوع إىل ابن  الفصل شرح توما األكويٍت لقضية العلم اإلذلي ِف وارباده أم تعدده، فهل استقى توما األكويٍت

 رشد حقا؟ 

ما كان العلم االذلي يتجلى بصفة عامة أو خاصة، وبيَّنا أبن ابن رشد يذىب إىل إذا أننا تركنا كل شلاثلة بُت هللا إن ما تساءلنا إذا 
واإلنسان، لوجدَن أن هللا يعلم األشياء ِف كل تفاصيلها علما حاليا، أو علما ِبلفعل، وىذا ما يؤكد عليو ابن رشد ِف التساؤل عما 

علما خاصا زلددا يرجع ِف حقيقة األمر إىل التساؤل عما إذا كانت ىناك عناية اذلية، أي عما إذا كانت إذا كان هللا يعلم األشياء 
هلل قدرة فعالة ِف السكون، وِف كل ما حيتويو عليو، وىنا صلد توما األكويٍت يفسر ىذه ادلشكلة ذاهتا، وحيددىا ِبلطريقة ذاهتا اليت 

بُت العلم والعناية االذلية ىي اليت ربدد نظرية ابن رشد وتوما األكويٍت ضمن السببية ِف  عرضها هبا ابن رشد، فهذه الصفة الوثيقة
 . 1السكون

لكننا لن نتوقف ىنا للدفاع عن ابن رشد، ألننا نعتقد أّن خَت دفاع عنو سينحصر ِف بيان العالقة الوثيقة اليت يقرىا ىذا 
اصة، وبُت من يقول بفكرة وحدة العقل االذلي وعدم تركيبو، فإّن األخذ أبّن هللا الفيلسوف بُت الفكرة القائلة بعلم هللا لألشياء اخل

يعلم َجيع األشياء علما خاصا وزلصورا، قد يُظهر أبّن ىذا العلم االذلي يُظهر بعض أنواع التعدد، وىنا حياول ابن رشد األخذ أبن 
ابن ُرشد يقول: "لكن احلق ِف ذلك أنو ليس تعدد ادلعلومات ىذه الفرضية ال تستند على األسس الالزمة، وعطفا على ىذا صلد 

 . 2ِف العلم األزيل، كتعددىا ِف العلم اإلنساِن"

ومن ىنا حياول ابن رشد استعمال ىذه الفروقات بُت العلمُْت "االذلي واإلنساِن" من أجل اجياد حل ال جدال فيو دلسألة التعدد 
يلِحق ادلعلومات وينسبها لنوعُْت من التفكَت، األّول يعتمد على اخليال، وىو يستوجب  اخلاص دبوضوعات العلم االذلي، وذلذا ىو

                                                           
 . 329ابن رشد، الكشف عن مناىج األدلة، مرجع سابق، ص:   1
 . 344م، ص: 2005، 4:  ، هتافت التهافت، مركز الوحدة العربية، بَتوت، طابن رشد 2
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التعدد ادلكاِن، بينما الثاِن يستند على العقل ِف حّد ذاتو، وىو تعدد يلحق ِبدلعٌت الكلي للمفهوم، ومنو فإّن تنزيو الِعلم االذلي 
إن سبب التعدد ُىنا ليس العقل عينو، بل اإلدراك، سوى إن ما كان ىذا الِعلم األزيل عن ادلعٌت الكلي، سَتتفع إىل التعدد، وهبذا ف

  1صامدا ِف ذاتو فيكون علما أزليا، وىذا من ضروب ادلستحيل.

من ىذا كلو ديكننا االستنتاج أبنّو ال توجد كثرة ِف العلم االذلي، ونقصد ِبلكثرة ىنا ما يرجع إىل الصور اخليالية أو إىل ادلعاِن 
 الكلية، بل ىي كثرة تدق عن االدراك كما يرى توما األكويٍت أيضا. 

ص ضمنو، فهو نتيجة لعدم التواصل بُت الذات والتعدد الذي نالحظو ِف العلم اإلنساِن ما ىو سوى مركز من مراكز النقائ 
العاِلَمة وموضوع قيد الدراسة، وىنا يؤدي بنا ىذا السياق إىل استنتاج أّن ما نعلمو ال يكون دائما علما عرب العقل ِبلفعل، وىذا 

لو من العقل ِبلقوة إىل العقل ما يشَت إىل أّن العلم اإلنساِن ينحصر ضمن النقلة اليت يقوم هبا أثناء عملية تعقلو، تلك اليت تنق
 ِبلفعل. 

لكّن الذات االذلية جيري فيها وخالذلا وعربىا ارباد كامل بُت ادلوضوع والذات العاِلَمة، وذلك ألن العلم اذلي موجود ِبلفعل بشكل 
كثرة متولدة عن القوة،   أزيل، حيث يرى ابن رشد أبّن "العلم األّول جيب أن يكون علما ِبلفعل، وأال يكون ىناك كلية أصال، وال

، وىذا ما جيعل اإلنسان ال يستطيع إدراك غَت ادلنتهي ِبلفعل، فادلوضوعات اليت يعقلها 2مثل كثرة األنواع ادلتولدة عن اجلنس"
 متناىي. -اإلنسان منفصلة كليا عن بعضها البعض، وإن وجد علم ال تنفصل موضوعاتو، فإن اإلنسان سيساوي بُت ادلتناىي وال

أراد اإلنسان زبّيل ذلك "التناىي"، فما عليو إاّل أن يساوي بُت العقل اإلنساِن والعقل االذلي وىذا غَت قابل لإلمكان، ومنو  إذا
يبدوا عجز اإلنسان واضحا عن وصف الطريقة احلقيقية اليت يعلم هبا هللا األشياء ادلتعددة، وىذا ما أّكد عليو ابن رشد سباما، 

ا إذا ما أسقطنا التعدد من العلم االذلي وِف احلالتُْت، وجب علينا التصديق أبنّو واحد، وأنو دائما يكون علما خاصة عندما قال أبنن
ِبلفعل، حيث يقول ِف ىذا الصدد: "ومع ذلك فمن غَت ادلستطاع إلنسان ما أن يدرك كيفية ىذا العلم؛ إذ لو أدركو دلا كان 

 . 3ذلي"ىناك فارق بُت العقل اإلنساِن والعقل اإل

بدأ توما األكويٍت ِف معاجلتو ذلذه القضية من النقطة ذاهتا اليت بدأ هبا ابن رشد مساره الداليل، وىي أّن هللا يعلم َجيع األشياء 
علما خاصا زلدودا، والتصديق هبذه الفكرة جيعلنا أماَم ِعلم اذلي متعدد، لكن ادلنهج الذي اتبعو توما األكويٍت يبدأ من عر  

ِف حّد ذاهتا دون فرضيات مسبقة، فهو يرى أبن هللا دلا كان يعلم ذاتو، ويعلم بقية األشياء، فإنو من ادلستحيل أنو يعلم  ادلشكلة
ذلك كلو ِف ضرب واحد، بل جيب أن ينتقل التفكَت ىنا على الطريقة االستنباطية من موضوع ِبذباه موضوع غَته، وىو ادلنهج 

                                                           
 . 208هتافت التهافت، مرجع سابق، ص: ابن رشد،  1
 . 340:  ابن رشد، هتافت التهافت، مرجع سابق، ص 2
 . 345ابن رشد، هتافت التهافت، مرجع سابق، ص:   3
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فرق البسيط بُت لغيْت الفيلسوفُْت ىو أن توما األكويٍت يستعمل كلمة االستنباط، بينما ابن رشد ذاتو ادلتبع من طرف ابن رشد، ال
 يستخدم كلمة: التعدد، لكن النتائج ىي مشًتكة ِف معظم القضااي. 

ألكويٍت ىو يبدأ توما األكويٍت ِبلفرق بُت العلم االذلي "الكامل" والِعلم اإلنساِن "الناقص"، فالعلم اإلنساِن حسب توما ا
استنباطي، دبعٌت ىو متحّرك على قاعدة بياَنت تشمل مواضيع عديدة، وىنا نلمس فرقا بسيطا بُت فكرة ابن رشد وفكرة توما 
األكويٍت، فابن رشد يرى أبن تعدد ادلعلومات كما وضحنا سابقا يعود إىل تعدد الصور اليت يتم زبيلها، بينما يرى توما األكويٍت 

ة العقلية تتم فقط على مستوى ادلعاِن وعرب االستدالل السبيب الذي ينتقل من ادلعطيات أو ادلقدمات ادلرصودة أبّن ىذه العملي
بعينها ضلو نتائج مثبتة منطقيا، لكننا صلد عرب وجو آخر أبّن توما األكويٍت يصل إىل النتيجة عينها فهو يقول: "إّن هللا يرى كل 

 1يرى كل شيء ِف آن واحد، ال على التتابع"شيء ِف شيء واحد ىو ذاتو، إذن فهو 

كما أن التسلسل ادلنطقي الذي اتبعو توما األكويٍت ىو ذاتو الذي أخذ بو ابن رشد، ألن الوضعيات ادلنطقية اليت يعتمد عليها ِف 
تو العلم اإلنساِن، مث بُّت  احلل لدى كال ىذْين الفيلسوفُْت، ىي اخلطوات عينها، فكالمها بدأ دبخالفة فكرة أّن العلم االذلي ىو ذا

كالمها أبّن ىناك نوعان من التعدد ِف العلم اإلنساِن، ومها حجتان على نقص ىذا العلم، مث عمدا إىل اظهار االرباد الكامل بُت 
 عنو ابن العاقل وادلعقول ِبلنسبة للعلم اإلذلي، واستنتج كّل واحد منهما أبّن العلم االذلي ىو سبب وجود األشياء، وىذا ما عرّب 

؛ إذن فعلم هللا دلا كان سلالفا لعلم احلوادث، فإّن هللا يعلم األشياء ِف 2رشد دلا قال أبنو "ديكن القول أبّن هللا ىو َجيع ادلوجودات"
 تعددىا، دون أن يكون متعددا، فالتعدد ِف نظر ابن رشد وتوما األكويٍت ال يوجد إالّ ِف وجهة النظر اإلنسانية. 

ألكويٍت: "إّن هللا يعلم اجلزئيات، وحقيقة أن كل ضروب الكمال اليت توجد ِف ادلخلوقات ادلخًتعة، فهي توجد سلفا يقول توما ا
، مث يربىن أبّن العلم االذلي ال يتأثر هبذا التعدد، مع أّن الكمال ادلوجود ِف األشياء ىو موجوٌد عند هللا 3ِف هللا على أكمل وجو"

ما أّن توما األكويٍت يعمد إىل التفسَت بشكل أكثر توازَن حيث يرى أبّن سبب ىذه الوحدة التامة بطريقة عضوية غَت مركبة، ك
لألشياء اليت يعلمها العقل االذلي تنتهي إىل حقيقة، فيعلم هللا كل األشياء األخرى عن طريق ذاتو نفسها، من حيث أّن ىذه 

 ال، وىي النتيجة ذاهتا اليت وصل إليها ابن رشد سابقا. الذات ىي ادلثال األعلى ذلذه األشياء، أو مبدئها الفعّ 

قبل أن يصل إليها توما األكويٍت  (la participationلقد أّكد ابن رشد ىذه الفكرة اليت تسمى ب : ادلشاركة ِف الكمال )
والذي يقول: "إّن اإلرادة االذلية تقتضي أن الصور األبدية ِف النوع، ىي مثل ادلعاِن الكلية، جيب أن تسموا ضلو الصورة الواحدة 

بطبيعتها  ، حيث تعترب ىذه الفكرة ِبلذات السبب الذي دفع ِببن رشد إىل االعتقاد أبّن ادلوجودات ال تسمح4من حيث العدد"
سوى دبكانة متدنية ِف الوجود، كاحليواَنت غَت العاقلة، لكنها تنطوي على بعض ادلزااي اليت سبكنها من الصعود ضلو ىذا الكمال 

                                                           
 . 57-55م، ص: 1978، 2ولس، دار النداء، لبنان، ط: توما األكويٍت، اخلالصة الالىوتية، تر: مطران ب  1
 . 423ابن رشد، هتافت التهافت، مرجع سابق، ص:   2
 . 14:  توما األكويٍت، اخلالصة الالىوتية، مرجع سابق، ص 3
 . 27توما األكويٍت، اخلالصة الالىوتية، مرجع سابق، ص:  4
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الذي ىو خاص ِبدلوجود األّول؛ بينما توما األكويٍت يرى أبن ىناك ترتيبا تدرجييا للموجودات، وأّن ىذه األخَتة تشارك بدرجات 
كمال الذات االذلية. ومع ذلك تظهر نظرية الكمال ِف فلسفة ابن رشد بلباس األفالطونية احملدثة، مشكلة صدى   متفاوتة ِف

(، أي أّن َجيع الكائنات تصعد ِف Le retour à dieuخافت ذلا، تلك اليت عرّبت عنها ىذه األخَتة ب : العودة إىل هللا )
ىذا الصدى الذي نشَت إليها ىنا ِف فلسفة ابن رشد، ليتحّول إىل تيار فكري وجودىا عرب االرتقاء إىل هللا، ومع ذلك يتوسع 

 واضح ومكتمل ادلعامل ِف فلسفة توما األكويٍت. 

أاثرت قضية وحدة العلم االذلي نقاشا حادا وال تزال لدى ادلسيحيُت، فبينما نفاىا القديس أوغسطينوس، أثبتها بعده توما 
د، إذ جعل منها غاية لتحقيق الوجود االذلي ِف الروح اإلنسانية، مستخلصا منها مراتب ودرجات األكويٍت ِبالستناد إىل ابن رش

سلمية، دعمت شرعية التسلسل اذلرمي لرجال الدين ِف كافة الكنائس على اختالف ادلذاىب ادلسيحية، مدعما بذلك السلطة 
عل من احلرب األعظم األكثر طهارة وقرِب من هللا، بينما بقية البشر الرىيبة اليت كانت حبوزة القساوسة ادلسيحيُت وقتئذ، فهي فكرة ذب

 يتوزعون على بقية مراتب ودرجات التسلسل ادلتبقية. 
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 سعيد دمحم/ أ

 

 

 

 عالقةُ ابن ُرشد بالفكر المعاصر .3

قدامى، وإن يبُدو أّن األوائل كانوا أكثر وعيا مّنا ِف توظيف رموز الثقافة والفلسفة، ومل جيدوا أّي حرج ِف تقدمي أو شرح كتب ال
وجدت بُت الفًتة واألخرى معارضة من طرف ىؤالء، لكن وِبلرغم من ذلك، كان توظيف )اآلخر( يدخل دائما ِف تركيب البنية 
الثقافية لإلنسان العريب أو ادلسلم؛ لقد وّظف ابن رشد أفالطون بدىاء رجل الدين أّوال، وجبرأة رجل الفلسفة اثنيا وِف كافة 

: "األمر الذي يكتسي أمهية خاصة، ىو توفيق ابن رشد بُت األفالطونية وعقائد (Mulganيقول مولغان ) رلاالت احلياة، حيث
، إذ نالحظ ِف زمننا 1ق م( الكربى دون حرج منو" 347ق م،  427اإلسالم، فقد وسعو أن يبٍت العديد من نظرايت أفالطون )

الراىن أبّن أغلب الباحثُت العرب مل يستوعبوا أىّم دروس ابن رشد، خاصة ِف تعاملو مع أفالطون وأرسطو، وديكننا ىنا الوقوف 
م بكل حيادية والقول أبّن ابن رشد قد استطاع التعامل مع راىنو ِبلوافد اليوَنِن وادلوروث اجلاىلي، وسبكن بواسطة كّل ذلك التقدّ 

 فلسفي ا. 

مل يكن ابن رشد مقتصرا على دور الشارح ادلفّصل للنصوص الفلسفية فحسب، أو َنقال دلنتوجاهتا ال غَت، لقد عِمل ِف كل شرح 
ادلَتاث اليوَنِن، وعلى إبداع ادلفاىيم، فمن االخًتاع إىل العناية، إىل ابداع ادلفاىيم الثقافية ادلختلفة، أعطى للفكر اإلسالمي 

نقد رموز سلطتو، إّن النص عند ابن رشد لو مل يفقد ِف األندلس، لكانت مفاىيمو ادلنحوتة بعناية قّل نظَتىا، قد أيقظت مربرات 
الوعي ِف أذىان الكثَت من العامة واخلاصة. يواجو عصرَن مشكلة انتماء ادلثقف أو الفيلسوف ثقافيا لبعض اجلهات، حىت ساد 

عريّب مستقل فكراي، بينما كان ابن ُرشد، ورغم ادلخاطر اليت حذقت بشخصو مثاال للمفّكر الذي االعتقاد أبنو ال يوجد أّي مفّكر 
م( فيقول: " فقد 2010-1935ينغمس ِف شرح أفالطون وأرسطو، لكنو يبقى وفيا العتقاداتو وقناعاتو، حيث يصفو اجلابري )

 . 2مي الكبَت الذي ينمو ويتفرّع، أكثر فأكثر"بقي زلافظا على استقاللو الفكري، منصرفا بكليتو إىل مشروعو العل

حياول ابن رشد أن حيّدث العقل اإلسالمي ِف إطار منظومة سليمة نظراي، فاجلمهور البد لو من عقل يفّكر عنو، حيتضن انشغاالتو 
ير الكّل، ولكّن العقالنية ويستوعب أسئلتو، فهذه النظرية ىي أوىل عتبات احلركة التنويرية الرشدية، ليست العقالنية أن يتّم تنو 

الرشدية تذىب إىل تنوير اخلاصة أّوال، مث زلاولة تنوير العامة دبا يّتفق وطبيعتهم؛ إذن ليس النظر العقلي للجميع، بل النظر لو 
إال أننا ال  ، فبالرغم من ذبدد الدعوة لعقالنية ابن رشد، واألخذ هبا،3رجالو، ولو مقامو ومقالو، كما جاء عند عبد القادر بوعرفة

زلنا نشهد امتداد تلك الدعوات إىل سلتلف األيديولوجيات دبعناه السليب، وىو ما جعلنا نوظف ابن رشد ألغرا  سياسية ِف 
أغلبها تتسم بضيق األفق والسطحية، أو على فًتات صلد البعض يستخدم ىذا الًتاث الكبَت من الرشدية لصاحل التعصب للمكان، 

 ر العريب ادلعاصر حياول تقسيم منتوجو بُت ادلشرق وادلغرب اإلسالميُت. خاصة عندما صار الفك

  

                                                           
 . 32، ص: 2م، ج 1999اِف، اجمللد األّول، تونس مولغان، أعمال ندوة ابن رشد، منشورات اجملمع الثق  1
 . 13م، ص: 1998، 1اجلابري، ابن رشد سَتة وفكر، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، ط:   2
 بروفيسور الفلسفة جبامعة وىران.  3
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 الشياب دمحم احمد إبراهيم/ د

 

 

 
 

 : ملخص

اليت متيزت هبا فرتة حكم ادلسلمٌن يف و يف غرانطة، من ادلعامل احلضارية والتارخيية وادلعمارية مل  ع  م   ميثل حي البيازين وقصر جنة العريف

م( من 8943-8321) األمحريف غرانطة يف عهد بين  احلضاريٌن، وقد ركز هذا البحث الوصفي على هاذين ادلعلمٌن  األندلس

اترخيهثثا وفثثرتات ازدهارهثثا احلضثثارا يف زمثثن احلكثثم العثثراب اافثثإمي، هثثذا  ا ثثافة    حيثث موقعهثثا وطرزهثثا ادلعماريثثة واوماليثثة و 

اذلويثة   بثرازيف فيها ، ودورها التارخيي واحلضارا  األثريةواألماكن ادلرافق والبيوت واألحياء والساحات وفكاهنا وأبواهبا ومساجدها 

 فرتة الدرافة .   األندلسيف  اافإميةالعربية 

Abstract 

AL-Baizin and Janat-ALArif palace represent historical and Archeological aspects 

in Grenada which symbols the period of Muslim rule in Andalusia .this descriptive 

research focuses on these two aspects in Grenada during the  period of bani-al-

ahmaer (1492-1238).according to the geographical site,archolgical .historical 

aspects in addition to its progress during Muslim civilization. This is added to its 

temples , population , areas , monuments and its historical rule to highlight the 

identification of  Arab Muslim in Andalusia   
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 :المقدمة

بطرازهثثثا  حتثثتف والثثثيت ا زالثث  ، ادلعثثامل احلضثثارية العربيثثة اافثثثإمية يف مدينثثة غرانطثثة  مثثثنحثثي البيثثازين وقصثثثر جنثثة العريثثف يعتثث  

احلضثثارا ، كمثثا ميثثثإن ادلسثثتو  حثثو وقتنثثا هثثذاونيثثف قبثثل حثثوام ئسثثما ة عثثام  ألندلسثثي منثثذ فثثنوط األنثثدلس بيثثد األفثثبان ا

والشثاهد علثى عصثورها ادلتتاليثة وثنافتهثا ادلتنوعثة ، احلكثم اافثإمي يف غرانطثة   وصثل   ليثض حضثارة األنثدلس أثنثاءوادلعمارا اليت

 ملوك غرانطة.  عهد بين األمحر أخرحو 

،    أهنثا خخثر النواعثد العربيثة لسثيةاألندةاألثريو ةاحلضاري عثاملادل لعديثد مثن ولرمبا يعود السبب يف أن مدينة غرانطة ا زال  حتثتف  

علثى بعثه هثذآل ا الر ا مثن أجثل قيمتهثا احلضثارية والتارخييثة  أن تبنثي ، كما أنض كان من فيافة األفبان األندلساافإمية يف 

ادلسثيحية  افثبانيااهتم على ادلسلمٌن وعودة األندلس    أحضثان نتصار ون تذكاراً خالداً على اواألثرية فنط، ولكن من أجل أن تك

ومثا يهمنثا يف .(1)وس العثامل اوديثدكولومبث  م( وهو نفس العثام الثذا اكتشثف فيثض1492 / هث897فنة ) على يد فرديناند و يزابيإ

هثثثو احلثثديث عثثن معلمثثٌن حضثثاريٌن اترخييثثٌن ميثثثإن فثثرتآل مثثن فثثثرتات . (2)و لثثذات عثثن مدينثثة غرانطثثة هثثذا البحثثث عثثن األنثثدلس

 العريف. جنة حي البيازين، وقصر احلضارا العراب اافإمي يف األندلس، ومها  اازدهار

  

                                                           
 . 160م، ص1961، 2ي، الناهرة، طصلاخلاةؤفسمدرافة اترخيية أثريةث الباقية يف افبانيا وال تغال،  األندلسيةدمحم عبد هللا عنان: ا الر  1
الشثمام  نحثدرادل تثد يفواد مي، وهثي تنثيف يف ومدينثة، ألن غرانطثة اليثوم هثي وايثة ةيف هثذا البحثث هثي غرانطثة عاصثمة الوايث نعنيهثامدينة غرانطة اليت  2

ادلدينثثثة مثثثن الوفثثثط، وأمثثثا  حثثثدرآل فرعثثثض ادلسثثثمى هنثثثر وخيرتقهنثثثر لثثثنيل الثثثذا ينبثثثيف مثثثن جبثثثال فثثثًنانينادادها مثثثن اونثثثو  يثثثو  ،نادايالغثثثراب وبثثثال فثثثًنان
كمثا أن الرمانثة تعثر  يف اللغ ثة النشثتالية  فثم وقد أخذت غرانطة أمسها من قلعة حصن الرمان الذا فثكنض العثر  يف النصثبة،  فمعناها الرمانة امسغرانطة

(Granada .) ًثإث رمثثثاانت صثثثبرية كبثثثًنة، أناثثثر عنثثثان: األالر لثثثكلبثثثا  قصثثثبض احلمثثثراء الر يسثثثي يف على وهثثثي لثثثعارها التثثثارخيي والثثثذا مثثثازال قا مثثثا
 . 114، ص1985، 3وصنلية، ترمجة طاهر أمحد مكي، دار ادلعار ، الناهرة، طوقون لاك: الفن العراب يف افبانيا  162-160األندلسية، ص
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 حي البيازين: 

اافإمية البيازين من أهم معامل غرانطة الندمية، واليت ما زال  قا مة رغم ظرو  الزمان. وهو يع  عن طابعها ومإزلها  يعت  حي

بطابعثثض األندلسثثي، وهثثو مثثن األحيثثاء الشثثعبية الثثيت فثثكنتض بعثثه الطبنثثات  احتفاظثثاوأكثرهثثا  األندلسثثية ، وهثثو أكثث  أحيثثاء غرانطثثة

الثيت كانث  مسثتنلة مكامهثا  ض . وهثو مثن األر (1)عثامل األثريثة واحلضثارية األندلسثية الباقيثة حثو اليثوممثن ادلو ادلتوفطة وادلتوا ثعة 

 (. 2الضينة اليت مل يطرأ على معادلها ذلك التحول الكبًن) ودروبض األندلسية ه يتف  بشوارعضأو الرباحلي  وقضاهتا، وما زال هذا

 

 

  

                                                           
 8السثثثكان )حثثثول العإقثثثثات السيافثثثية بثثثٌن شللكثثثيت غرانطثثثة وادلغثثثر  يف النثثثثرن بعثثثد  نتنثثثال  ،دمحم بثثثن عبثثثدهللا بثثثن فثثثعيد: كنافثثثثة الثثثدكانابثثثن اخلطيثثثب1

   2حالية  59، ص1966ميإدا(حتنيق دمحم كمال لبانض، ادلؤفسة ادلصرية للنشر،دار الكتا  العراب ، الناهرة، 14اذلجرا/
، 1977-73عبدهللا عنثان، الشثركة ادلصثرية للطباعثة والنشثر، ( حتنيق دمحم4-1ابن اخلطيب،لسان الدينمحمد بن عبدهللا: ااحاطة يف أخبار غرانطة )2
وعلثق عليثة دمحم حسثٌن  لثرحض يف صثناعة اانشث ، األعشثىلثها  الثدين ابوالعبثاس امحثد بثن علثي: صثب   وانار النلنشثندا، ،1، حالية387،ص1ج

،وامحثثثثثثد ال   164-162، ص ا الراألندلسثثثثثثيةوعنثثثثثثان:  214،ص5،ج1987مشثثثثثثس الثثثثثثدين ويوفثثثثثثف علثثثثثثي الطويثثثثثثل،دار الكتثثثثثثب العلميثثثثثثة،بًنوت،
 101،ص2004الدوفرا:احلياة ااجتماعية يف غرانطة يف عصر دولة بين اامحر ، تندمي عبداذلادا التازا،اجملمعالثنايف،ابوظيب، 
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 موقع حي البيازين: 

 ، اروم    قسمٌن يفصل بينهما وادا الدوهي تنستنيف مدينة غرانطة على فف  جبل، 

وهثو مثثن (. 1ه البيثثازين)ويسثثمى حثي أو ربث دلتحثدا ينثيف يف اوالثثذ :لالقسمم  النم يويسثمى احلمثثراء أعلثى اوبثل،  :القسم  اول 

وقثد حثدد صثاحب ااحاطثة موقثيف حثي البيثازين  (.2أك  األحياء الغرانطية والذا ينثيف يف الشثمال الشثرقي دلدينثة غرانطثة الندميثة)

 . (4فا  لرقي غرانطة)ذكر أبنض ينيف  لنر  من    الدً  . أما النلنشندا فند(3يف اوهة الشمالية من مدينة غرانطة)

ي دلدينثة غرانطثة علثى ميثٌن هنثثر أمثا عنثثان فنثد حثددآل يف الشثمال الشثرق(5)ه البيثازين يتبثيف دلدينثة غرانطثةا فينثول أبن ربثوأمثا ادلنثر 

مثثرت عثن فثثط  البحثر، وا تنثثل روعثثة  800علثى ارتفثثاع حثوام و (. 6ه عثن ادلدينثثة منابثل قصثثر احلمثثراء)يفصثل الثثربالثثذا  حثدرآل

يعت  الصغًنة ولوارعض الضينة ادلرصوفة  حلصى. والذا  نصر حلي البيازين مبنازلضالقصر احلمراء عن روعة ادلشهد البادا من أعلى 

تركثثوا والنثثوط الغثثربيٌن ، وحثثٌن فثثنط  غرانطثثة يف أيثثدا ادلسثثيحيٌن حكثثم الرومثثان  منثثذ ان لسثثكواً ،وكان مؤهمدينثثة غرانطثثةل أصثث

 . (7)على دينهم وهويتهمٌن الصعبة للحفاظ زين للمسلمٌن، فشهد حياة ادلورفكيحي البيا
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-207، ص1982، 1درافثثثثات والنشثثثثر، بثثثثًنوت، طيوفثثثثف لثثثثكرا فرحثثثثات: غرانطثثثثة يف ظثثثثل بثثثثين األمحثثثثر، درافثثثثة حضثثثثارية، ادلؤفسثثثثة اوامعيثثثثة لل2

، 1994، 1الكتب العلمية، بثًنوت، طدار م(،1090 -1012هث/483-403وأنار مرمي قافم طويل: شللكة غرانطة يف عهد بين زيرا ال بر ).208
 .161، وعنان: ا الر األندلسية، ص24ص

 .24ة غرانطة، صلك، مرمي: شل459، ص1،جابن اخلطيب: ااحاطة 3
 .24ة غرانطة، صلك. ومرمي: شل209-207، ص5النلنشندا: صب  األعشى ، ج4
، 4عبثاس، دار صثادر بثًنوت، ج  حسثانالطيثب مثن غصثن األنثدلس الرطيثب، حتنيثق  نفث لمسثا : تادلنرا، لها  الدين أبثو العبثاس أمحثد بثن دمحم ال5

 . 24ة غرانطة، صلك، ومرمي: شل517، ص1968
العربيثة يف غرانطثة. خخثر األحيثاء  ورلهثول: حثي البيثازين 1الثيضح387، ص1اخلطيثب: ااحاطثة، طوابن ، 167-161عنان: ا الر األندلسية، ص 6

 http://yallabook.com/guide/showموقيف:
ومثثرمي طويثثل: شللكثثة  .https://www.sasapost.com، موقثثيف  2-1 يثثثار مجثثال: روح األندلسثثي ا تغيثثب، البيثثازين أقثثدم أحيثثاء غرانطثثة، ص7

 25غرانطة، ص
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 سبب التسمية لحي البيازين: 

 ( Baeza) من مدينة بيافثة، منها أن الإجئٌن اافمهناك العديد من الرواايت اليت تتحدث عن فبب تسمية حي البيازين هبذا 

أمثثا الروايثثة الثانيثثة و . (1مثثدينتهم    احلثثي الثثذا نزلثثوا فيثثض) افثثمم، قثثد أعطثثوا 1227 فثثنة ٌنادلسثثيحي اافثثرن فثثنوطها يف يثثد بعثثد 

 هذايستبدم يف الصيد، فسمي  كان  تنول أن أصل التسمية يرجيف    أن أغلب أهل احلي كانوا يعملون برتبية )طيور الباز( الذاف

وهنثثالكمن يعتنثثد أبن فثثبب التسثثمية كثثان حتريثثف لكلمثثة (. 2البثثاز() أهلثثض البيثثازين )أا الثثذين يعملثثون يف تربيثثة طيثثور  فثثماحلثثي 

 كان وأهل هذا احلي الفنراء البا سٌن. والذا ينصد هبا ف(.3البا سٌن)

  

                                                           
، 3والعربيثثثثثثة يف غرانطثثثثثثة، ص ، رلهثثثثثثول: حثثثثثي البيثثثثثثازين خخثثثثثثر األحيثثثثثاء104. وفثثثثثثون لثثثثثثاك: الفثثثثثن العثثثثثثراب، ص208، صحثثثثثثات: غرانطثثثثثة يوفثثثثثف فر  1

 .http://yallabook.com/guide/showموقيف.
موقيف غرانطثثثثثثثة.رلهثثثثثثثول: حثثثثثثثي البيازينثثثثثثث خر األحيثثثثثثثاء العربيثثثثثثثة يف و  208غرانطثثثثثثثة، صحثثثثثثثات: ، ويوفثثثثثثثف فر 102، صااجتماعيثثثثثثثة فثثثثثثرا: احليثثثثثثثاةو الد 2

http://yallabook.com/guide/show 
 . 208حات: غرانطة، صيوفف فر 3
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 تاريخ حي البيازين: 

اً  لسكان لثوارعض متناطعثة، وقثد مثرت علثى ظااكت أك  أحياء مدينة غرانطة، وأثرها يعت  حي البيازين حي عراب قدمي وهو من 

يف منثثازل  الثثيت تسثثكن ةالغنيثثاألفثثر احلثثي العديثثد مثثن ادلراحثثل التارخييثثة، ففثثي عصثثر غرانطثثة اافثثإمية كثثان يضثثم العديثثد مثثن هثثذا 

احلثي مثن  إ هثذااألفثباطلبعد فنوط غرانطثة بيدمستنًإ، و اً ن حياً أو ربضثر من مرة على فإطٌن غرانطة، وكاك بمة، الرت أ

وقصثثباتض  تثثضيسثثكية، لثثض منازلثثض ومسثثاجدآل و دار ادلور ا مثثن أعاثثم األحيثثاء نصثثًن غثثدوفثثكنتض طبنثثات دينثثا، وبعثثد الت ،فثثكانض النثثدماء

 . (1)ةادلستنل

مثؤهًإ  لسثكان منثذ عصثر مثا قبثل ادلثيإد، عام على الطراز العراب ادلغراب، وينثال أبنثض كثان  800بين هذا احلي منذ ما ينر  من 

وهناك من ينول أبن أصول البيازين تعود (. 2)ضسيأتف ويعيدوا بض ادلسلمٌن الغربيٌن، قبل أن يستنرومت حكمة الرومان مث السنوط 

هثذا ادلكثثان، ولكثثن مثثن ادلؤكثثد أن علثثى اتريثث   الضثثوءهثثذين العهثثدين خالر تلنثي والرومثثا ،  ا أنثثض مل يبنثى مثثن أ   العهثد الفينينثثي 

الثيت  التلة ( أول حصن على أعلىم765الذا بىن يف النرن الثامن ) ة البًنة، هود الرمحن الشيبا  احلاكم العراب دلدينعب عاصم بن

اليت نشب  بٌن العر  وادلسثتعمرين  الصراعاتسبب احلصن يف النرن التافيف بة أو النلعالندمية، وهدم  مسي  فيما بعد  لنصبة 

وأصب  ، م( 1073-1037يس )فض  دوخلبن زيرا  وقد رمم احلصن يف النرن احلادا عشر على يد ادللك زاوا(. 3)وادلولدين

ر الثذا أمثر ببنثاء قصثر احلمثراء كثم دمحم بثن األمحثاألو  حل اتو السنو يوضلوكذلك النصر  وادلوحدونوادلرابطون  الزيريونمكان احلكم 

غرانطثة النصثرية يف النثرنٌن ت لغرانطثة، وقثد امتثدنش  األحيثاء واار ض ، ويف أواخر النرن احلادا عشر أخذت توننل  ليض حكمض

عندما فثنط  بيثد األفثان والثيت مسيث  م( وث   ليهثا أهثام بيثزا او بيافثه1227) الثتإل اجملثاورة، ويف عثامالثا  والثالثث عشثر    

 عزها وأوجها يف النثرنٌن الرابثيف واخلثامس عشثروصل  فيض األحياء     بيازين، وكان حي البيازين يف العهد النصرا والذالذلك  ل

 نشاطاً وغىن ي أكثر أحياء غرانطة لفضيات وصناعة اولود واألفلحة والسراميك واألقمشة، وصار احل ألتهر، كما  مركزاً للفنون

 (. 4ة()مألف نس 50وتزايدت عدد فكانض حو بلغ قرابة )

                                                           
 . 102-101، صة ااجتماعية والدوفرا: احليا. 170-169، صاألندلسية، وعنان: ا الر 214، ص5، جااعشى: صب  ندانلنشلا1
 https://www.sasapost.comموقيف ، 2ص ا تغييب، أندلسية يثار مجال: روح  2
، موقثثثثثثيف نثثثثثث  1صٌن، يكسثثثثثثيم فيثثثثثثض اليثثثثثثوم مجاعثثثثثثة مسثثثثثثلمٌن خلفثثثثثث  ادلوريغرانطثثثثثثة ادلواجثثثثثثة لنصثثثثثثر احلمثثثثثثراء تنثثثثثث ان: حثثثثثثي البيثثثثثثازين يفانداي ظثثثثثثافر لثثثثثثعب3

http://www.alhayat078936.Com/article//.122وأنار يوفف فرحات: غرانطة، ص 
وأناثثثر يوفثثثف فرحثثثات: غرانطثثثة، .http://www.alhayat. Com/article//078936، موقثثثيف1ظثثثافر لثثثعبان: حثثثي البيثثثازين، ص انداي4

 . 213ص
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 المعالم الحضارية في حي البيازين: 

ا الر الباقيثة يف هثذا احلثي، والثيت تثدل  سثية، والثيت مثا زال هنثاك العديثد مثنيعت  حي البيازين معلم من معامل احلضارة العربية األندل

 منها:عامة وروعة هذآل احلضارة، على 

رانطة، فيض البيثوت  ثينة احلجثم ومتإصثنة  انثب  لبض ما يكون مبدينة مإصنة لغلند كان حي البيازين بيوت البي زين: -1

فنثثاء داخلثثي، ويف البيثث  نوافثثذ تطثثل علثثى الفنثثاء الثثداخلي، بعضثثها الثثبعه حثثو أنثثض ميكثثن التننثثل مثثن فثثط     خخثثر، وذلثثا 

)احلمد هلل على نعمة اافإم(، أما أبوا  هذآل البيوت العبارات اافإمية مثل   لننوش العربية، وكتب عليها بعهزخرف  

بسثيطة مثن . وقد كان  بيوت البيثازين تبثدو (1)ر  العرابيف ادلغفكان  تنفل أبقفال ومزاجل من اخلشب على غرار البيوت 

 ولوارعض  ينة ومتناطعة. . (2)حيث كان  متألها الزخار  على اودران واألفنفاخلارج، ولكنها غنية يف الداخل، 

احلثثي شلثثا يسثثتدعى   ثثاد   النثثادمٌن   إجئثثٌنبنيثث  بشثثكل عشثثوا ي وذلثثك بسثثبب كثثثرة ال صثثغًنة  إلى حيثثاءالبيازينحثثي  وقثثد قسثثم

ادلثدن اجملثاورة وخاصثة بعثد فثنوط غرانطثثة  لتبطثيط والتناثيم اذلندفثي، وكثان معاثم هثثؤاء النثادمٌن مثن  ااهتمثاممث و  ذلثم دون 

 . (3) لتاري  واحلضارةبناء  ا أنض يشكل لوحة فنية غنيةوعلى الرغم من عشوا ية ال ا أن حي البيازين . األفبا  ااحتإلحت  

متيثزاً  النصثبة الندميثة م مثن حثي البيثازينهذا النس ادلؤرخون علىويف النسم األعلى من حي البيازين تنيف النصبة الندمية، وقد أطلق 

، ومل اكم العربيثة عاصثم عبثد الثرمحن الشثيبا  صثاحب البثًنةالندميثة احلثذلا عن النصبة يف احلمراء، وكان أول من  لر ببنثاء النصثبة 

وبثثىن النلعثثة يف عهثد  ديثثس بثثن مث اكتمثثل البنثاء  ،هثثا( فبثثين قسثم من1037-1020)يثتم البنثثاء حثثو جثاء األمثثر حبثثوس بثن زيثثرا 

 .(4)جديداً محل امسضم( وأ ا     البناء قصراً 1073-1037س )و حب

 وقها اخلضرة على لكل زلاريب، وحتتف وتط ويف الساحات الداخلية حليالبيازين تنيف انفورة يف وفط الساحة، وتلتف حوذلا الغر 

 . (5)الصغًنةنبا  ة  دلاء، وفيها النوافذ ادلزدوجة العنود والوالكؤوس ادلملوء فيها اا ريق

كماليات يف داخلها، وكان فنف ادلنزل غًن مسثنو  لينفثت  علثى من الها الكثًنين يف حي البيازين فنًنة، ولكن في وتبدو البيوت

 . (6)ة أبلجار الليمون وال تنال وأزهار اليامسٌنمزروعوانفورة، ومساحات أادلنزل بئراً السماء، ويف 

                                                           
 .168-167، وعنان، ا الر األندلسية، ص208يوفف فرحات: غرانطة، ص1
 .210يوفف فرحات: غرانطة، ص2
 .  211-210يوفف فرحات: غرانطة ص3
 . 212يوفف فرحات، غرانطة، ص4
 . 141-140فون لاك: الفن العراب، ص5
 .http://www.sasapost.com،موقيف 4، صةر مجال: روح أندلسييثاا6

29

http://www.sasapost.com/


 الشياب دمحم احمد إبراهيم/ د

 

 

 
 

كثم األندلسثثي، حيثث كثان ينطثن هثثذا نشثاطاً يف فثرتة احل البيثازين مثن أكثثثر األحيثاءلنثثد كثان حثي سما   يما البيم زين: -2

واألفثثر الشثثهًنة مثثثل عا لثثة الثثوزير أبثثو  ادلهثثرة، كمثثا فثثكن هثثذا احلثثي العديثثد مثثن العثثا إتاحلثثي الكثثثًن مثثن األثثثرايء واحلثثرفيٌن 

 . (1)م(1333هث/733احلي فنة )الذا ولد يف هذا وزارة،و ض يف العبدهللا  بن زمرك تلميذ ابن اخلطيب وخلف

وا يعيشثثثون يف أكثثثواخ وكهثثثو  بدا يثثثة ويشثثثتغلون  لعثثثز  الثثثذين كثثثان ( ،العجثثثز)مثثثن  وقثثثد كثثثان يسثثثكن حثثثي البيثثثازين ايضثثثا قليثثثل

التنصثًن غثدا هثذا  خإ هذا احلي مثن فثكان النثدماء، وفثكنتض طبنثات دنيثا، وبعثد. وبعد فنوط غرانطة بيد األفبان (2)والرقص

 . ويف منتصف النرن اخلامس عشر قام يف(3)وقصا تضتض احلي من األحياء ادلوريسكية وكان حياً مستنًإ لض منازلض ومساجدآل و دار 

وقثد  ثاق معام اذلاربٌن من النر  اجملثاورة بعثد فثنوط غرانطثة، مجيف ، اربة( ) حي ادلغمسي أحد جوانب حي البيازين حي جديد 

والثيت  1499عثام  (ثثورة البيثازين)قاموا  لعديد من الثورات منها  ، وقدمن فوء معاملة ادلسيحيٌن اودد البيازين  رعاً حي أهل 

 . (4)غر رتحيلهم    ادلب انته  عصياهنم واليتم عندما أعلنوا 1568عام  (الك   واانتفا ة)يكتب ذلا النجاح، مل 

اافإمية، وهي مازال  قا مة بعنودها  غرانطيةمن أبوا  مدينة  البيازين ثإثة أبوا يف حي ينيف  بواابت يا البي زين: -3

زين يف داخثل السثور النثدمي، و   فحثص اللثوز، و   الثزايدة، وكإمهثا ذو عنثدين، وينعثان داخثل    البيثا : وهثي العربية

 . (5)احلي، وينيف البا  األخًن يف ميدان رحبة    الزايدة

مسثجد ادلثرابطٌن وادلسثجد اوثاميف ومسثجد التثا بٌن  : وهثي ويوجد يف حثي البيثازين ثإثثة مسثاجدالبي زين:مس جد يا  -4

 . (6)األفبانا    كنا س بعد فنوط غرانطة  بيدادلوحدين، وقد حول  مجيعه

ألهنثثا فثثكنتض مثثيف   مسهثثاوقثثد مسثثي  ،ملثثوك بثثين األمحثثر هثثي والثثدة أبثثو عبثثد هللا الصثثغًن أخثثرو  دار اوممم ع ئ ة ممر ا مم ع: -5

 . (7)، مث عاد ملكيتض    الدولةية  يزابيإ   دير الندف ولدها، وبعد فنوط غرانطة  م

                                                           
 . 170-169، ص، عنان: ا الر األندلسية482عنان: هناية األندلس، ص1
 . 170-169وعنان: ا الر األندلسية، ص 212غرانطة، ص فرحات:يوفف  2
 . 170، وعنان : ا الر األندلسية، ص102-101ياة ااجتماعية، صالدوفرا: احل 3
(1516-1474انار ثورة البيازين ، دمحم عبدآل حتاملة:التنصًن النسرا دلسلمٌن ااندلس يف عهد ادللكٌن الكاثوليكيٌن )
وزارة التعليم والبحث العلمي، ادلوصل، .وخليل ابراهيم السامرا ي واخرون:اتري  العر  وحضارهتم يف ااندلس 79-77،ص1980،عمان،1ط

ونزار الطرلان: مساجد حول     كنا س )درافة اترخيية معما رية يف األندلس(، مؤفسة محادة للدرافات اوامعية،  .304-303، ص1987
 .29-28، ص2006 ،1اربد، ط-األردن

 .213يوفف لكرا، غرانطة، ص 4
 . 211-210، ويوفف لكرا: غرانطة، ص168عنان: ا الر األندلسية، ص 5
 .170 -168 الر األندلسية، صاوعنان: ، 1حالية 387، ص1، طااحاطة بناخلطيب:6
 .211يوفف لكرا، غرانطة، ص 7
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قبل فنوط غرانطة،  امتلكتضهث( وكان  األمًنة احلرة هي أخر من 615)وقد بناآل ادلوحدون عام قص  الضي فر النص ي: -6

 . (1)ميف ولدها ضحيث كان  تسكن

مسثنوفاً، والعديثد مثن السثاحات الثيت تزينهثا األزهثار والثيت كما يوجد يف حي البيازين العديد من األفواق الضينة وكثان عثدد منهثا 

محثام عثام، ومنث ة، كمثا كثان يثيط مثي البيثازين فثور  ي البيازينيف حكما يوجد . (2)تشبض البحًنة تنصب فيها عشرات السواقي

ا  الثثذا التنثثى عنثثدآل أاب عبثثدهللا . كمثثا ينثثيف يف حثثي البيثثازين البثث(3)اجثثب ر ثثوان النصثثراغرانطثثة الكبثثًن والثثذا بثثين يف زمثثن احل

 . ا مفتاح ادلدينةمم، ليسلمه1492 عام ٌن الكاثوليكيٌنخخر ملوك مدينة غرانطة  دللكيالصغًن 

. كمثا صثنيف العثر  ادلسثلمون لثبكة وثر (4)آل    النثرن احلثادا عشثر، ويعود  نشثا  م 300ويوجد يف احلي خزان للمياآل يتسيف ل 

. وقثثد دمثثر حثثي البيثثازين عثثام (5)مثثن نبثثيف الفبثثار الكبثثًن، وا زالثث  بعثثه قنثثوات الشثثبكة تعمثثل حثثو اليثثوم ادليثثاآل    حثثي البيثثازين

بو ثيف حثي البيثازين  ثمن قا متهثا دلواقثيف الثرتاث  م قامث  منامثة اليونسثكو1994ويف عثام ، م( دلا طُرد منض ادلوريسثكيٌن1571)

 اليت  ب محايتها واحلفاظ عليها. العادلي 

  

                                                           
 .263-262انار عنان: هناية األندلس، صو  .http://yallabook.com، موقيف 4غرانطة، ص يفالبيازين خخر األحياء العربية رلهول: حي 1
 .208غرانطة، ص يوفف لكرا، 2
هنايثثثة األنثثثدلس،  ، وأناثثثر عنثثثان:384م، ص2014، اافثثثكندرية، دار الوفثثثاء للطباعثثثة، 1س، طاألنثثثدلكمثثثال عنثثثا   مساعيثثثل: ا الر اافثثثإمية يف   3

 . 128، والدوفرا. احلياة ااجتماعية، ص314، ص:شللكة غرانطة ، ومرمي قافم257، ص4. وااحاطة: ج444-443ص
 http://www.sasapost.com، ، موقيف 7ر مجال، روح أندلسيض، ص يثا 4
 http://www.alhayat.com، موقيف 2البيازين يف غرانطة، صانداي ظافر لعبان: حي 5
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 العريف: جنةقصر 

مسثثثتنلة عاليثثة مشثثثام لثثرق قصثثثبة احلمثثثراء، ويبعثثد عثثثن قصثثر احلمثثثراء حثثثوام العريثثثف علثثى ربثثثوة  جنثثةينثثثيف قصثثثر :املوقمم   .1

صاعدة   ليضرلموعة من األبنية واحلدا ق، والطريق مرت( تنريباً، وتبدو من ورا ض جبال فًنانيفادا الشاسلة، وهو يشكل  1000)

طثثة وتثثون  ليثثض غران يفلسثثإطٌن بثثين األمحثثر  متنزهثثاو  رايحٌن، وقثثد كثثان فيمثثا يبثثدو مصثثيفامثثن السثثرو والثث ألثثجاروعلثثى جوانبهثثا 

 .(1)الطبيعة اليت حتيط فيض مال وروعة  واافتمتاعلإفتجمام والراحة، 

 م، وهثي خخثر1492عثام فثنوط غرانطثة م،    1238حكم  عا لة بين األمحر غرانطة منذ عام  القص :اتريخ بن ء  .2

يف عهد بين  اء هذا النصر، ولكن من ادلرج  أن ادلرحلة ااو  من البناء كانمل يدد  لضبط زمن بنعا لة أندلسية حكم  ،و 

بناء يف زمن ادللك ديد ال، وأما ادلرحلة الثانية واليت مت فيها جتوبداايت النرن الرابيف عشر  أواخر النرن الثالث عشرادليإدااألمحر 

ت النرخنية ادلرفومة على جدران النصر وا ايجدرانض  لكتا ت  ، حيث مألم1319فرج( عام  ابن)أبو الوليد  مساعيل األول 

 . (2)فورة الفت  واونة وخاصةعادة س لتذكر 

ش آل ادللثوك األفثبان، فالطبنثة السثفلى مثن مبا أن لند  ختلط  أو اع النصر العربية السفلىالع يف:جنر لصف القص   .3

البناء عليا فوق يإ أنش ت فيما بعد طبنة بين األمحر(، ولكن ادللكة  يزابالنصر كان  يف األفاس النصر الذا بناآل النصريون )

 . (3)الصغًن  وصور ألاب عبد هللا الندمي، حيث صلد يف أحد األجنحة صور دللوك قشتالة

 50هبو الساقية، يبلغ طوذلا حوام    فاحة مستطيلة الشكل، فسيحة تعر   فم  متوا يف، يصل بسيطأما مدخل النصر فهو 

ها ادلياآل من نوافًن متعددة، فيطويإن  ينان، ويف وفطها بركة ماء، تنصب  مرتاً، وينيف على جانيب البهو رواقان 30وعر ها مرتاً 

زخثثار  مثثيف أبيثثات لثثعرية  علوهثثادخل ذو ثإثثثة عنثثود عربيثثة مجيلثثة، تحوذلثثا األزهثثار والثثرايحٌن، ويف صثثدر هثثذآل السثثاحة مثث غرفثث 

وحثثثثثدآل( و)احلمثثثثثد هلل علثثثثثى نعمثثثثثة ( و)ادللثثثثثك هلل ا غالثثثثثب اا هللاوبعثثثثثه الكتثثثثثا ت علثثثثثى اوثثثثثدران مثثثثثثل ) تصثثثثثف مجثثثثثال النصثثثثثر،

دفق ادليثاآل يف كثل تثغر  قصر احلمراء، تكثر فيض ادلمرات واونا ن، وت مني صغًنآل، أصغر هر  هذا النصر فأما غ  .(4)(اافإم

                                                           
طبعثة ونثة التث ليف للرتمجثة. م، 3ط وهثو العصثر الرابثيف مثن كتثا  دولثة اافثإم يف األنثدلس،صثرين، تنهناية األندلس واتري  العر  ادلعبد هللا عنان: دمحم1

فثامل: ادلسثاجد والنصثور يف األنثدلس، مؤفثس لثبا  العزيز والسثيد عبد، 239-238: غرانطثة، صفرحات ويوفف. 299-298.ص1966الناهرة 
-211، عنثثثان: ا الر األندلسثثثية، ص2هثثثام  27ص،, وأناثثثر  بثثثن اخلطيثثثب: ااحاطثثثة 151-150م، ص1986اوامعثثثة للطباعثثثة، اافثثثكندرية، 

 .118. والدوفرا: احلياة ااجتماعية، ص212
 .146-145، وفون لاك، الفن العراب، ص239-238غرانطة، صفرحات:وففوي، 212-211ر األندلسية، صعنان: ا ال 2
: فرحثثثات، ويوفثثثف 105، ص1988فثثثة، دمشثثثق، ، دار ادلعر 1طثثثة )مثثثث يف التثثثاري  السيافثثثي واحلضثثثارا العثثثراب( طنون: أفثثثاق غرانذعبثثثد احللثثثيم الثثث 3

 . 298دلس، صن، وعنان: هناية األ239غرانطة، ص
 .212-211، وعنان: ا الر األندلسية، ص239: غرانطة، صفرحات  يوفف 4
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 لنبات الذا يصل    الشرفات،  أما اودران فهي مكسوة. ادلياآلجنة العريف امسض قصر على قصر حو أن البعه يطلق  ،مكان

 . (1)هو يشبض احلدينة روعة ومجاًا حيث  سد الفن ادلعمارا اافإميو 

وصفاً دقيناً، قا ًإ أبنض يتوا على فثاحات كثثًنة جتثرا م قصر جنة العريف 1526اايطام نفيجًنو يف عام  الرحالةوقد وصف 

يتبللهثا درج عثثريه مجيثل، جتثرا فيهثثا  يوجثثد حدينثة،ومتتلئ أبلثجار الريثثان وال تنثال، ويف اوانثب ااعلثثى مثن النصثر فيهثا ادليثاآل

 ادلياآل حو  را  لندر ادلنافب.  بتدفق وهناك مفاتي  وأبوا  زلكمة تتحكم ادلياآل ،

راكثد، مث وقد ليد الدرج بطرينة هندفية فنيثة را عثة، ويف هثذا الثدرج جتويثف جتثرا ادلثاءمن خإلثض، مث تتجمثيف ادليثاآل يف حثوض مثاء 

 . (2)داع العر  ادلسلمٌن يف ذلك الزمان يفيه على جوانبض، وهذا كلض من  بالدرج حواء من يتدفق ادل

م( عندما أعطي  ملكية حدا ق 1631م، بني  جنة العريف على حاذلا حو عام )1492بيد األفبان عام وبعد فنوط غرانطة 

النصثثر حثثو عثثام  يف ملكيثثةهثثذآل العا لثثة  افثثتمرتجنثثة العريثثف لعا لثثض مسثثيحية مثثن فثثكان غرانطثثة تثثدعى )عا لثثة فينيغثثاس(. وقد

 . (3)طويلة ميف النضاء األفبا  أعيدت ملكية احلدينة    احلكومة األفبانيةم(، وبعد معركة 1921)

  

                                                           
 .240-239: غرانطة، صفرحات ويوفف، 246، ص7الطيب، ج نف نرا: ادل 1
 . 149-148فون لاك: الفن العراب، ص2
 . 240: غرانطة، صفرحات يوفف 3
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 خاتمه

الضثوء علثى  ادلعامل احلضارية دلدينة غرانطة يف عهد بثين األمحثر، بدايثة للعديثد مثن الدرافثات الثيت تلنثيلبعه  ،  هذآل الدرافة متثل

 نها:   هذآل الدرافة    العديد من التوصيامتلعر  ادلسلمٌن يف األندلس، وقد خلصالتاري  احلضارا وادلعمارا حلضارة ا

 ادلعمارا للحضارة العربية اافإمية يف األندلس. و التارخييو  لرتاث احلضارا  ااهتمام -1

 يف األندلس.  والندوات اليت هتتم هبذا الرتاث احلضاراعند ادلؤمترات  -2

 لتاري  األندلس يف العصر اافإمي.  والدارفٌندعم جهود مجييف الباحثٌن   -3

 يف األندلس.  اافإميةالعربيةعن احلضارة  ار والدرافات واألماث التارخييةيف نشر مجييف األخبااعإم تعزيز دور  -4

درافثثثثة التثثثثاري  األندلسثثثثي يف كافثثثثة جوانبثثثثض السيافثثثثية ااقتصثثثثادية  العلثثثثم مثثثثن خثثثثإل الدرافثثثثات العليثثثثا ا  توجيثثثثض طلبثثثثة  -5

 وااجتماعية واحلضارية. 
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 قائمة المصادر والمراجع :

( حتنيثق دمحم عبثدهللا عنثان، الشثركة ادلصثرية 4-1ابن اخلطيب، لسان الدين دمحم بن عبثدهللا: ااحاطثة يف أخبثار غرانطثة ) -1
  1977-73للطباعة والنشر،

ابن اخلطيب، دمحم بن عبدهللا بن فعيد: كنافة الدكان بعد  نتنال السكان )حول العإقات السيافية بٌن شللكيت غرانطة  -2
  1966ميإدا(حتنيق دمحم كمال لبانض، ادلؤفسة ادلصرية للنشر،دار الكتا  العراب ، الناهرة، 14اذلجرا/ 8وادلغر  يف النرن 

عيثثثثثثثثثثثثثة يف غرانطثثثثثثثثثثثثثة يف عصثثثثثثثثثثثثثر دولثثثثثثثثثثثثثة بثثثثثثثثثثثثثين اامحثثثثثثثثثثثثثر ، تنثثثثثثثثثثثثثدمي عبثثثثثثثثثثثثثداذلادا امحثثثثثثثثثثثثثد ال  الدوفثثثثثثثثثثثثثرا:احلياة ااجتما -3
  2004التازا،اجملمعالثنايف،ابوظيب، 

خليثثثثثل ابثثثثثثراهيم السثثثثثامرا ي واخثثثثثثرون: اتريثثثثث  العثثثثثثر  وحضثثثثثارهتم يف اانثثثثثثدلس ، وزارة التعلثثثثثيم والبحثثثثثثث العلمي،جامعثثثثثثة  -4
    1987ادلوصل،

 م1986ؤفس لبا  اوامعة للطباعة، اافكندرية، فامل: ادلساجد والنصور يف األندلس، مالسيد عبد العزيز  -5
 ،1988، دار ادلعرفة، دمشق، 1نون: أفاق غرانطة )مث يف التاري  السيافي واحلضارا العراب( طذعبد احلليم ال -6
النلنشثثندا، لثثها  الثثدين ابوالعبثثاس امحثثد بثثن علثثي: صثثب  األعشثثى يف صثثناعة اانش ،لثثرحض وعلثثق عليثثة دمحم حسثثٌن  -7

  1987ف علي الطويل،دار الكتب العلمية،بًنوت،مشس الدين ويوف
 1985، 3قون لاك: الفن العراب يف افبانيا وصنلية، ترمجة طاهر أمحد مكي، دار ادلعار ، الناهرة، ط -8
 م2014، اافكندرية، دار الوفاء للطباعة، 1كمال عنا   مساعيل: ا الر اافإمية يف األندلس، ط -9

، 2ي، النثثثاهرة، طصلاخلاةؤفسثثثمالباقيثثثة يف افثثثبانيا وال تغثثثال، درافثثثة اترخييثثثة أثريةثثثث  ندلسثثثيةاألدمحم عبثثثد هللا عنثثثان: ا الر  -10
 م1961

، 3صرين، وهو العصر الرابيف من كتا  دولة اافإم يف األندلس، طتندمحم عبد اللهعنان: هناية األندلس واتري  العر  ادل -11
 1966طبعة ونة الت ليف للرتمجة. الناهرة م

( 1516-1474دمحم عبثثثثثثثثثثثدآل حتاملة:التنصثثثثثثثثثثثًن النسثثثثثثثثثثثثرا دلسثثثثثثثثثثثلمٌن اانثثثثثثثثثثثدلس يف عهثثثثثثثثثثثثد ادللكثثثثثثثثثثثٌن الكثثثثثثثثثثثثاثوليكيٌن) -12
  1980،عمان،1ط

الكتثثثب العلميثثثة، دار م(،1090 -1012هثثثث/483-403مثثثرمي قافثثثم طويثثثل: شللكثثثة غرانطثثثة يف عهثثثد بثثثين زيثثثرا ال بثثثر ) -13
 1994، 1بًنوت، ط

  حسثثانالطيثثب مثثن غصثثن األنثثدلس الرطيثثب، حتنيثثق  نفثث لمسثثا : تادلنثثرا، لثثها  الثثدين أبثثو العبثثاس أمحثثد بثثن دمحم ال -14
 1968عباس، دار صادر بًنوت،

نزار طرلان: مسثاجد حولث  ا  كنا س)درافثة اترخييثة معماريثة يف ااندلس(مؤفسثة محثادة للدرافثات اوامعيثة والنشثر  -15
 م  2006، 1،ااردن،اربد،ط

  1982، حضارية، ادلؤفسة اوامعية للدرافات والنشريوفف لكرا فرحات: غرانطة يف ظل بين األمحر، درافة  -16
 

 مواق  الارتلنير :
 http://yallabook.com/guide/showالعربية يف غرانطة. موقيف:خخر األحياء  رلهول: حي البيازين -1
 https://www.sasapost.com، موقيف   يثار مجال: روح األندلسي ا تغيب، البيازين أقدم أحياء غرانطة،  -2
ٌن، ، يكسثانداي ظافر لعبان: حي البيازين يف غرانطة ادلواجة لنصثر احلمثراء تنثيم فيثض اليثوم مجاعثة مسثلمٌن خلفث  ادلوري -3

 http://www.alhayatموقيف 
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 للنزكز األوروبٌ للبحىث واالستشارات الشابعاملؤمتز الدولٌ العلنٌ 
 "األندلص واألندلشًىن يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العزبًة – أسبانًا – غزناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 آسًة متلف/ د
 اجلزائز –الشلف بىعلٌ بن حشًبة جامعة

Email: metlef.assia@gmail.com 

 

 

Ref: 7/2018/222 

 وآلًات العزبٌ النحى يف األندلشٌ املذهب خصائص
 اهلحزيني والشابع الشادض القزنني خالل تًشريه
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 آسية متلف/ د

 

 

 
 

 :الملخص

تروم ىذه الورقة البحثية اىل ؿباولة رصد اعبهود اليت قام هبا علماء النحو يف اؼبغرب واألندلس خالل القرنُت السادس والسابع 
ىجريُت ألجل إرساء قواعد مذىب أندلسي يف النحو العريب لو خصوصيتو وآراؤه النحوية اليت خالفت صبيع النحاة السابقُت من 

 و وتسهيل النحو و اذباه كباتو إىل تيسَتاألندلسي يف التأليف النحوي العريب ىما يبيز ىذا اؼبذىب  ، ولعل أىممشارقة ومغاربة 
فما ىي خصائص  ، على سالمة اللغة العربيةغبماية القرآن الكرمي واغبديث النبوي الشريف من اػبطأ واللحن وكذا اغبفاظ 

 آليات تيسَت النحو العريب  يف بالد األندلس  و ماىي اؼبذىب األندلسي يف النحو العريب؟
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ىتوطئة:

ولعّل أىم ىذه  تعددت اغبواضر العلمية واألدبية يف العصور اإلسالمية اؼباضية ولبص ابلذكر القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت، 
األقطاب واغبواضر ىي بالد األندلس ،ذلك  الفردوس اؼبنشود الذي طاؼبا كان سراجا منَتا للعلم واألدب ومركزا ثقافيا ابرزا يف 
أورواب ،ما يؤكد تطور اللغة العربية وازدىارىا  يف صبيع فروعها وخاصة النحو العريب الذي يعّد من أظبى وأىم علوم اللغة العربية 

شعبا ودقة ،فهو ميزان اللغة العربية غبماية اللسان من اػبطأ واللحن ، لذلك اذبو إليو صبع من العلماء لدراستو وشرحو والتعمق يف ت
حبوره ، ولبص ابلذكر كباة اؼبغرب واألندلس الذين أثروا الدرس اللغوي عامة والدرس النحوي خاصة ، فكانت ؽبم إسهامات كبَتة 

حوي العريب خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت ، وقد تعمدان أن لبص ىذه الفًتة ابلدراسة ؼبا عرفتو يف أتصيل الدرس الن
روا أتثَتا واضحا ،فنبغ معظمهم وسبيز آبرائو وفكره اللغوي والنحوي ،فأثّ ارالعلوم اللغوية النحوية يف اؼبغرب واألندلس من تطور وازدى

ذلك يف أوطاهنم أو خارجها،ىذا ما بعث يف نفوسهم روح منافسة اؼبشارقة يف ىذا العلم  يف من خلفهم من النحويُت سواء كان
 ،فاستفز غَتهتم على القرآن الكرمي وحبهم للغة العربية .

النحاة يف األندلس يف ؿباولة تيسَت النحو العريب الذي شابو الكثَت من التعقيد  كما انصبت جل االجتهادات اليت قام هبا
والصعوبة مع اعبيل األول من النحاة اؼبشارقة العرب أو من سار على هنجهم من كباة اؼبغرب واألندلس يف كثرة التعليالت 

بنا اإلشارة أن أسلوب تيسَت النحو ليس معناه أتليف  والتأويالت اليت سارت هبذا العلم ؼبصف العلوم اؼبنطقية والفلسفية، وذبدر
اؼبختصرات حبذف بعض أبواب النحو وىذا ما قام بو بعض النحاة إذ حاولوا االجتهاد فأخطأوا ، فالتيسَت ليس اختصارا وال 

لعلم والقبض ا احذفا للشروح والتعليقات ولكنو عرض جديد للموضوعات النحوية اليت سبكن الناشئة والطلبة من استيعاب ىذ
 على خيوطو اؼبتشابكة
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ىىالمذهبىاألندلديىفيىالنحوىالعربي:ى_1

مل يعتمد كباة اؼبغرب واألندلس على تبٍت أفكار اؼبدارس األخرى واالنتقاء منها فحسب بل حاولوا قامة مذىب خاص هبم يتفردون 
وه وفهموا مسائلو وقواعده ، وذبدر بنا اإلشارة إىل من خاللو يف دراسة ىذا العلم الذي شغفوا بو واىتموا بو أيبا اىتمام فدرس

اختالف الباحثُت يف ربديد ظهور اؼبذىب األندلسي يف النحو فيشَت عبد القادر رحيم اؽبييت يف كتابو خصائص مذىب األندلس 
 ;  1النحوي خالل القرن السابع اؽبجري إىل ىذه القضية واختالف اآلراء حوؽبا ويبكن حصرىا يف ؾبموعتُت

أن ظهوره كان خالل القرن اػبامس اؽبجري على خالف فيما بينهم يف ذبديد ذلك واليو ذىب أحاب اآلراء األوىل ومن بينهم   -أ
 كل من الشيخ الطنطاوي والدكتور شوقي ضيف.

 أن ظهوره كان خالل القرن السادس اؽبجري واىل ذلك ذىب كل من اؼبقري والدكتور لطفي عبد البديع . -ب

أما عبد الرضبان اؽبييت فَتى أن معامل ظهور اؼبذىب األندلسي يف النحو ذبلت يف أقدم مؤلف كبوي وصل إلينا عرب أكثر من ألف 
(ه الذي حققو الدكتور علي أمُت السيد ولكنو مبا  :48سنة ،وىو كتاب الواضح يف علم العربية أليب بكر الزبيدي )ت سنة 

 2ن السادس اؽبجري واكتملت شخصيتو وظهرت ظباتو يف القرن السابع اؽبجري "وازدىر يف النصف الثاين من القر 

 ; 3إن اىتمام اؼبغاربة واألندلسيُت ابلتأليف النحوي كان نتيجة تضافر ؾبموعة من العوامل نذكر منها

 : لعربية مهددة بتفشي ىذه بدأ اللحن ابالنتشار يف اؼبغرب واألندلس وأصبحت اللغة ا محاية اللغة العربية من اللحن وتطويرها
الظاىرة اليت سبق ظهورىا يف اؼبشرق العريب إضافة إىل أتثر الفصحى دبختلف اللهجات فبا استدعى إعادة النظر يف ضرورة اغبفاظ 
 على لغة القرآن الكرمي وإهباد وسيلة ربمي كتاب هللا عز وجل من استفحال ىذه الظاىرة ، زايدة على أن اللغة العربية ىي مقوم

 مهم من مقومات اؽبوية اإلسالمية .

 :القرنُت السادس  (أصاب علماء اؼبشرق يف ىذا العصر الرتاجع الكبري الذي أصاب الدراسات اللغوية والنحوية يف املشرق
تأليف نوع من اػبمود واعبمود الفكريُت ،إذ ابتعدوا عن التأليف اللغوي والنحوي إذ صبوا جل اىتمامهم على ال )والسابع اؽبجريُت

اؼبوسوعي وصبع أخبار السابقُت ويف خضم ىذا انشغل علماء اؼبغرب واألندلس إبعادة االعتبار لدراسة اللغة والنحو فتفوقوا فيو 
 وسبيزوا .

                                                           
 1993منشورات جامعة قار يونس بنغازي،   2خصائص مذىب األندلس النحوي خالل القرن السابع اؽبجري ، طينظر،عبد القادر رحيم اؽبييت  _ 1
 .67ص
 68_67اؼبرجع نفسو ص _ 2
اسهامات كباة اؼبغرب واألندلس يف أتصيل الدرس النحوي العريب خالل القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت ، منشورات ـبرب  .وبياوي حفيظة، ر;ينظ3

 .87ص ،ً 3122الدراسات اللغوية يف اعبزائر جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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 :تشكل لدى علماء األندلس ىاجس التفوق على اؼبشارقة خاصة يف ؾبال اللغة والنحو رغم سيطرة اؼبشارقة  الرد على املشارقة
العربية منذ زمن بعيد ،أما اؼبغاربة فاعتربوا أن ؽبم اغبق واؼبنزلة األىم يف تعلم النحو واغبفاظ على اللغة العربية ابعتبارىم على العلوم 

 السباقُت إىل اعتناق اإلسالم وابعتبارىم مسانبُت يف فتح بالد األندلس ونشر التعاليم اإلسالمية هبا.

  اىتم علماء اؼبغرب واألندلس بتبسيط وشرح كتب السابقُت خاصة كتاب سني:شرح الكتب و تبسيطها و تسهيل فهمها للدار
 سبويو وذلك لتسهيل فهمو.
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ىخصائصىالمذهبىاألندلديىالنحويىفيىالمغربىواألندلس:_2

إن الدارس لتطور النحو يف بالد اؼبغرب واألندلس يعي وبشكل جلي تطور وسبيز اؼبذىب األندلسي النحوي حبيث انفرد دبيزات 
ميزتو عن كبو السابقُت والالحقُت لو يف اؼبشرق واؼبغرب ،فكانت ؽبم آراء وزبرهبات خاصة هبم "فلم يتقيد األندلسيون دبذىب من 

ديهم حينذاك ومل يكن كبوىم كوفيا ؿبضا وبذلك يكونوا قد خرجوا عن التقليد،ووضعوا معامل طريق اؼبذاىب النحوية اؼبعروفة ل
،فاعتمدوا على نتاج فكرىم و ؾبهودات عقوؽبم ؿبققُت االستقالل والتفرد يف مذىبهم 1جديد يف دراسة النحو العريب وتسيَته"

 النحوي،وتتحدد أىم خصائص النحو األندلسي يف ;

; كانت كثرة االستشهاد ابغبديث من أبرز ظبات النحو يف األندلس والذي رفضو ادهم ابحلديث النبوي الشريفاستشهأوال: 
معظم كباة وعلماء اؼبشرق العريب الذين فضلوا االستشهاد ابلقرآن الكرمي وبكالم العرب شعرىم ونثرىم واستبعدوا اغبديث حبجة أنو 

هدوا ابغبديث نذكر"اإلمام السهيلي ،ابن خروف وابن مالك"، ومن بُت أىم أسباب مروي ابؼبعٌت، ومن أىم النحاة الذين استش
 ;2استشهادىم ابغبديث نذكر

  اىتمام كباة اؼبغرب واألندلس ابغبديث الشريف; اىتم أىل العلم ابؼبغرب واألندلس ابالحتجاج ابغبديث النبوي الشريف ألن
لفوا اؼبشارقة يف مناىجهم ،إذ اعتربوه"منبعا من منابع الثقافة يف العامل اإلسالمي علماء اؼبشرق مل يولوا اىتمامهم بو من جهة وليخا

، وأشار ابن خلدون يف كتابو اؼبقدمة إىل أن أىل األندلس يرربلون إىل اؼبدينة اؼبنورة لزايرة قرب 3وخاصة ألىل اؼبغرب واألندلس"
وا عن األخذ عنهم منذ أن كان شيخها اإلمام مالك بن أنس الذي قلدوه يف مذىبو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولتلقي العلم من أىلها ، فاقتصر 

 الفقهي وبذلك كان اغبديث واسع االنتشار يف بالد األندلس.

 حدد علماء النحو العريب عصر االستشهاد بكالم العرب بنهاية القرن الثاين اؽبجري ;التحديد الزمين لالستشهاد بكالم العرب
ضر وأواخر القرن الرابع اؽبجري ابلنسبة إىل البدو وعندما جاء كباة األندلس يف القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت مل ابلنسبة إىل اغب

هبدوا أمامهم غَت اغبديث النبوي الشريف الذي رفضو اؼبشارقة " جاء كباة القرن السابع ومل يكن أمامهم ؾبال للرواية عن العرب 
ديد فًتة االستشهاد بكالم العرب شعرا ونثرا بنهاية القرن الثاين للهجرة ابلنسبة للعرب األمصار اؼبعاصرين ؽبم وذلك نتيجة لتح
، ويعد اغبديث النبوي الشريف منبعا مهما لالحتجاج يف اؼبسائل النحوية فهو كالم فصيح عن   4وهناية القرن الرابع ابلنسبة للبدو

ؼبعٌت ألن ىذا ال يدل مطلقا على فساد لغتو "ألن رواتو مل يكونوا إال عراب الرسول عليو الصالة والسالم حىت وإن كان روي اب
 خلصا سواء كانوا من أصحاب الرسول عليو الصالة والسالم أو فبن عاش بعدىم بفًتة زمنية قصَتة.

                                                           
 .254خصائص مذىب األندلس النحوي، صعبد القادر ارحيم اؽبييت،  _ 1
 287ينظر اؼبرجع نفسو ص _ 2
 .288اؼبرجع نفسو ص _ 3
 .  35،ص2:77ينظر;عباس حسن،اللغة والنحو بُت القدمي واغبديث ،دار اؼبعارف مصر ،_  4
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 تعاىل"اختص دبذىبو  جاء يف كتاب اؼبقدمة البن خلدون أن اإلمام مالك رضبو هللا ;املذهب املالكي يف املغرب واألندلس انتشار
، إال أن اؼبوحدون حاولوا فرض "مذىب 1أىل اؼبغرب واألندلس وإن كان يوجد يف غَتىم إال أهنم مل يتقلدوا غَته إال يف القليل "

أىل الظاىر يف األندلس لكن كثَتين سبسكوا دبذىب اإلمام مالك وكان ىذا اؼبذىب يعتمد اعتمادا كبَتا على اغبديث النبوي 
، فعلى الرغم من ظهور اؼبذاىب الثالثة اؼبتبقية مذىب اإلمام حنبل ، مذىب اإلمام 2حىت لقب دبذىب أىل اغبديث "الشريف 

الشافعي ومذىب أيب حنيفة أو اؼبذىب الظاىري الذي جاء بو ابن حزم األندلسي مل يغَت من سبسك اؼبغاربة واألندلسيُت دبذىب 
 اإلمام مالك.

وىذا انتج عن "توقف االستشهاد بكالم العرب وربديده يف فًتة زمنية معنية ولبعد كباة  ;هة األعرابعدم متكنهم من مشافاثنيا :
إىل األندلس عن مناطق األعراب الذين كان كباة اؼبشرق القدماء أيخذون عنهم اللغة" ونتيجة ؽبذا انصرف علماء اؼبشرق واؼبغرب 

االستشهاد ابغبديث النبوي الشريف كبديل ؽبم عما حرموا منو من مشافهة األعراب واألخذ عنهم وألن"اغبديث الشريف وإن 
 _3روي ابؼبعٌت فإن رواتو كانوا يتميزون ابلفصاحة ألن معظمهم عاش يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو بعده بقليل".

  

                                                           
 .5:8،ص2ابن خلدون ،اؼبقدمة ،دار اعبيل بَتوت ج_ 1
 .288، نقال عن عبد القادر رحيم اؽبييت ،ص314ينظر; اؼبعجب للمراكشي ص_ 2
 288عبد القادر رحيم اؽبييت ص 3_ 
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ىنحاةىالمغربىواألندلسى:عندىآلواتىتودورىالنحوىالعربيىى_3
ه لنكبات عديدة  8سعى كباة اؼبغرب واألندلس إىل نشر اللغة العربية وتعلم القرآن الكرمي بعدما تعرض العامل اإلسالمي يف القرن

منها سقوط بغداد عاصمة الدولة اإلسالمية حينذاك فانصرف ثلة من علماء اؼبشرق إىل ؿباولة تيسيَت النحو العريب وتذليل 
 عاب أمام دارسيو يف ؿباولة إقامة الشروح لكتب النحو ووضعهم للمتون النحوية.الص

واؼبراد ابلتيسَت ىو "تبسيط الصورة اليت تعرض فيها القواعد على اؼبتعلم أي التبسيط يف كيفية تعليم النحو ال يف النحو نفسو ألنو 
فالتيسَت والتبسيط يف النحو يعٍت أن يقوم صبع من اللغويُت "ابلنظر يف عيون  ،1علم ؿبض وال يعقل حذف بعض قوانينو وعللو "

الًتاث العريب النحوي وقراءتو وتبسيط تلك الكتب حبيث يتم استبعاد اؼبفردات الصعبة الفهم والًتاكيب والصيغ اؼبعقدة واستبداؽبا 
يف قواعده فقد تعقد بسبب تطفل بعض العلوم الفلسفية  ، إذ تكمن صعوبة النحو يف كيفية تعليمو ال2دبفردات بسيطة مبتكرة"

 عليو وما نتج عنها من كثرة التعليالت والتأويالت و األقسية والولع ابعبدل.
فقد ظلت الدعوة إىل تيسَت النحو وتبسيطو قائمة يف بالد اؼبغرب واألندلس، إذ مشر ثلة من النحويُت على سواعدىم لتبٍت ىذه 

اد أبسط الطرق وأيسرىا يف تعليم وتدريس ىذا العلم يقول نعمان بوقرة"فبيزات التعليم يف بالد األندلس الدعوة يف ؿباولة إهب
واؼبغرب العريب اعبنوح إىل التبسيط ولذلك عوامل متعددة أبرزىا إدراك العلماء لوظيفة النحو األساسية اؼبتمثلة يف تصحيح 

يتحقق ابألمايل اؼبطولة اؼبطولة واؼبؤلفات الضخمة اليت تنوء وبملها األذىان اؼببتدئة ، استعمال العربية نطقا وقراءة وكتابة ، وىذا ال 
 ، لتحقيق اؽبدف اؼبنوط يف تيسَت النحو واغبفاظ على اللغة العربية.3بل يكفي اليسَت منها فبا يسهل حفظو وسبثلو"

الذي اثر على كبو اؼبشرق ؿباوال بناء كبو  )ابن مضاء  (واكتملت مع  )ابن حزم األندلسي  (وأول دعوة إىل التيسَت ظهرت مع 
جديد خايل من التعقيد والصعوبة فأراد أن يفرق بُت ما على كل طالب أن يعرفو من النحو، وبُت ما يكفي من النحو للعلماء 

سَت النحو العريب يف ومن أىم دوافع تي، ،ويتضح أتثر ابن مضاء اببن حزم الظاىري الذي قال بفساد العلل وطالب ابالبتعاد
 ; 4اؼبغرب واألندلس نذكر

;إذ قبد عددا من القوميات كالعرب اختالف األجناس اليت تسكن األندلس يف الدولة اإلسالمية وصراع اللغات فيما بينها 
ذين كانوا يشكلون الفاربُت الذين جاءوا حاملُت لغتهم اليمنية واستقروا يف األندلس بعد الفتح اإلسالمي ، وىناك أيضا الرببر ال

نشر لغتها بُت  النسبة األكرب يف جيش طارق بن زايد فاتح األندلس ،واليهود ،وعجم األندلس ،إذ تسعى كل ىذه القوميات إىل
فما كان على العرب إال ؿباولة تبسيط وتسهيل القواعد النحوية للغة العربية ليسهل على غَت العرب دراستها ،  القوميات األخرى

 ذا للحفاظ على كتاب هللا عز وجل.وحفظها وك

                                                           
، 9اعبزائر عالتوايت بن التوايت،ىل النحو العريب يف حاجة اىل التيسَت؟ ؾبلة اللسانيات ، مركز البحوث العلمية والتقنية لًتقية اللغة العربية ،  _ 1

 .4،ص3114
 .:26ـبرب اللغة والتواصل ،اؼبركز اعبامعي  غليزان ص ،2رحال ىشام، الدرس النحوي بُت اؼبعيارية والواقع اللغوي ، ؾبلة لغة _كالم ،ع _ 2
بية اعبزائر _ نعمان بوقرة، قراءات يف تيسَت تعليم النحو عند اؼبغاربة واألندلسيُت ،أعمال ندوة تيسَت النحو ، منشورات اجمللس األعلى للغة العر  3

 .39،ص،  3119،دار الكتاب العلمية  3طاتريخ النحو العريب يف اؼبغرب واألندلس  ,و ينظر; دمحم اؼبختار ولد أابه،275،ص
رسالة ماجستَت إشراف;وائل أبو صاحل ، جامعة النجاح الوطنية كلية  تيسَت النحو العريب، ينظر; فادي صقر أضبد عصيدة، جهود كباة األندلس يف _4

 35_34ص3117الدراسات العليا ،فلسطُت 
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 :أوجد البعد اعبغرايف عن مصدر اللغة والنحو عند األندلسيُت ضعفا يف البعد اجلغرايف عن األندلس واملشرق العريب مولد النحو
للجوء إىل تبسيط فهم القواعد العربية اليت وضعها العلماء وسانبوا يف تعقيدىا والقياس فيها ، لذلك مل يكن أمام كباة األندلس إال ا

تلك اؼبصنفات النحوية اؼبشرقية إما بشرحها وتوضيح غريبها أو ابختصارىا والتعليق عليها اترة أخرى حىت تنسجم تلك القواعد 
مع عقلية أانس من قوميات ـبتلفة ومتعددة وحىت يستطيع طالب األندلس من العرب اؼبسلمُت فهم تلك القواعد ألن فهمها 

 دما أصاهبا نوع من التقعر والفلسفة النحوية.أصبح شيئا صعبا بع

 :وذلك بعدما أفسد النحاة النحو  دعوة عدد من العلماء يف بالد األندلس إىل تبسيط النحو العريب وتيسريه لدى املتعلمني
ندلسي وابن رشد ،إذ بتعليالهتم وشروحا هتم وكان من أشهر ىؤالء العلماء عاؼبان من فالسفة األندلس نبا العامل الفقيو ابن حزم األ

انصرف ابن حزم إىل علوم الشريعة اإلسالمية واىل مذىبو الفقهية اعبديد"اؼبذىب الظاىري"فاىتمامو بعلوم الشريعة أدى ابلضرورة 
إىل اىتمامو بعلم النحو ، فقد دعا ابن حزم إىل التخلص من العلل يف النحو وعدم التعمق فيو، وقد ذىب إىل أبعد من ذلك يف 

ه إىل تيسَت النحو حُت حدد الكتب اليت هبب على الطلبة دراستها وذكر أظباءىا ككتاب "الواضح "للزبيدي" وكتاب"اؼبوجز دعوا
 ، ومن آليات تيسَت النحو يف بالد األندلس نذكر;"البن السراج

ية اليت سانبت يف حول بعض علماء اؼبغرب واألندلس التخلص من بعض النظرايت النحو أ_ إلغاء بعض النظرايت النحوية:
تعقيد النحو العريب منها;العلل الثواين و الثوالث ، يقول عبد الرضبان اؽبييت;" رفض كباة القرن السابع التعليل الذي أفسد النحو 

  ، إال أن ىذه الثورة على العلل النحوية  1العريب ونفروا منو ، حىت أهنم وصفوه أبنو ىذاين من القول وخروج عن منهج التعليم"
كانت قبل القرن السابع اؽبجري مع ظهور  فكر ابن حزم األندلسي وابن مضاء القرطيب كما سبق وأن أشران إىل ذلك،ويؤكد ابن 
مضاء على رفض العلل الثواين و الثوالث اليت تزيد من تعقيد النحو وكثرة التعليالت والتأويالت تفسد على الطالب متعة الدرس 

ظرايت أخرى منها نظرية العامل ، إضافة إىل إلغاء القياس والتمارين غَت العملية "إال أن ىذه كما حاول ابن مضاء إلغاء ن.
اإللغاءات طالب هبا ابن مضاء فقط ،ومل يؤيده أحد يف عصره وال بعده إىل غاية عصران اغباضر الذي لقيت فيو نظرايتو قبوال 

 .2ف النحو تصنيفا جديدا يبكن درسو وفهمو دون تقديرات وأتويالت"واسعا من قبل النحاة واجملامع اللغوية ،أراد هبذا أن يصن

; ظهر أسلوب متميز من أساليب تيسَت النحو وتسهيلو سبثل يف نظم قواعد النحو العريب ب_ أتليف املتون واملنظومات النحوية 
جريُت ، وتعود أقدم أرجوزة يف الشعر ،فقد برع علماء األندلس يف ىذا األسلوب وتفوقوا فيو خالل القرنُت السادس والسابع اؽب

" حيث جاءت يف مدح اػبليفة "عبد الرضبان الناصر"،بلغت حوايل أربعمائة 439التعليمي "ألضبدبن عبد ربو األندلسي ت
وقد سبيزت ىذه األرجوزة ابؼبتانة والدقة فبا يشكك يف وجود منظومات سابقة  ،3وطبسُت بيتا، وصف فيها غزوات الناصر وحروبو

 ؽبا يف الظهور .

                                                           
 .:29عبد القادر رحيم اؽبييت، خصائص مذىب األندلس  النحوي، ص _ 1
 .281صيل الدرس النحوي العريب، صوبياوي حفيظة، اسهامات كباة اؼبغرب واألندلس يف أت _ 2
 .261نظر،اؼبرجع نفسو صي _ 3
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 آسية متلف/ د

 

 

 
 

ويشَت ا"اؼبختار ولد أابه"أن اؼبقدمة اعبزولية كانت أول ما ألف من اؼبنظوم يف اؼبغرب واألندلس "واؼبقدمة من بديع اؼبختصرات 
، كما يؤكد "عبد 1د ، وإبداع اعبزويل واضح يف نظمو وشدة اختصاره"اليت نشأت يف ىذا العصر ، وعرفت تطورا كبَتا فيما بع

القادر رحيم اؽبييت"أن اعبزولية جاءت موجزة غاية اإلهباز ومشتملة على كثَت من قواعد النحو العريب وخالية يف الغالب من األمثلة 
تصاره إال أهنا احتاجت اىل الشرح والتنقيح ألن ، وقد ظبيت ىذه األرجوزة "بقانون النحو"وعلى الرغم من اخ2اؼبوضحة لقواعدىا"

 .3الكثَت من أئمة النحو واللغة مل يفهموا ما جاء فيها حىت أن بعضهم قال أهنا منطق وليست كبوا "

وفبن سبيزوا يف نظم مثل ىذا النوع من الشعر التعليمي "ابن معط الزواوي"الذي ألف منظومتو الشهَتة "الدرة األلفية يف علم 
بية"واليت حظيت ابىتمام كباة القرنُت السادس والسابع اؽبجريُت ،إذ اهنال عليها كثَت من العلماء ابلدس والشرح والتنقيب عن  العر 

كنوزىا الدفينة، وقد كان ؽبا األثر الكبَت يف أتليف "اػبالصة"البن مالك ، فقد كثرت"أوجو الشبو بُت ابن معط وابن مالك كالنبا 
الذي انصبت فيو روافد اؼبعارف الشرقية ومناىج منظريو وكالنبا اختار مبوذجا ـبتارا يًتكز على القواعد  أخذ أوال كبو اؼبغرب

البصرية دون أن يستبعد آراء الكوفيُت وشواىدىم السماعية ،وكالنبا قام برحلة علمية وتعليمية إىل اؼبشرق وتدارس مع علمائو 
 مالك ألفية ابن معطي فلم ينل غَتىا اؼبكانة الراقية والشهرة اليت بلغتها. ،لقد حجبت اػبالصة البن4فأفادىم وأفاد منهم"

جاءت ألفية ابن مالك على مبط تعليمي نظرا ؼبا ربملو من توضيح وتبسيط لقواعد النحو العريب ،فقد ضمت كل مسائل النحو 
وما انكباب الناس على دراستها وشرحها  ( بيت ،انلت من الشهرة ما مل ينلو أي كتاب منظوم أو ألفية ،2113والصرف وبلغت)

وإيضاح مبهمها إال أكرب دليل على أنبيتها وسبيزىا ، فقد أتثر ابن مالك وغَته من العلماء الذين نظموا النحو التعليمي اببن حزم 
اؼبعقدة واليت كانت سببا على اؼبؤلفات ابن مضاء القرطيب" فهذه األلفية ىي ؿباولة ىادئة لالعًتاض على اؼبؤلفات النحوية الطويلة 

إذ تعد ىذه األلفية وجها جديدا ىبرج النحو من صبوده ويسهل على الطلبة حفظ قواعده وفهم 5رئيسيا لصعوبة علم النحو"
 ;6مصطلحاتو وأحكامو ومن بُت أبرز مظاىر التيسَت والتسهيل يف ألفية ابن مالك نذكر

_اإلهباز واالبتعاد عن اغبشو والشرح الزائدين حاول ابن مالك يف ألفيتو اجتناب اغبشو والشرح الزائدين ،فجاءت ألفيتو موجزة 
 ودقيقة وما دفع ابن مالك إىل االختصار طبيعة العلم اؼبنظوم فيو ، فهو علم النحو الذي ال وبتاج إىل التطويل واإلكثار من 

 ك اؽبدف اؼبرجو وىو التسهيل للحفظ وابلتايل االستيعاب والفهم .الشرح حىت وبقق ابن مال_

_ الوزن الذي بنيت عليو األلفية; بنا ابن مالك ألفيتو على حبر الرجز الذي يعد من أسهل البحور الشعرية وأفضلها لنظم الشعر 
 التعليمي ، فهو أقرب البحور اىل النثر وخال من العاطفة .

                                                           
 .377ص3119، 3طالنحو العريب يف اؼبغرب واألندلس ،دار الكتاب العلمية  ماتريخ دمحم اؼبختار ولد أابه ، _ 1
 317عبد القادر رحيم اؽبييت، خصائص مذىب األندلس  النحوي، ص _ 2
 .277وبياوي حفيظة ص _ 3
 .:39دمحم اؼبختار ولد أابه ،ص  _ 4
 .268وبياوي حفيظة، مرجع سابق ص _ 5
 .271_:26اؼبرجع نفسو صص _ 6
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بشكل منظم ;ضمت األلفية شبانُت فصال مسبوقة دبقدمة ومتلوة خباسبة ،أوؽبا ابب وحدة مستقلة عن  _ ترتيب األبواب والفصول
 غَتىا إذ أبعد القواعد النحوية عن اؼبزج أو اػبلط فيما بينها ما أدى إىل الضبط واإلتقان و تسهيل اغبفظ.

اليت ركزت يف تيسَتىا على أساليب عرض اؼبادة النحوية  _ التيسَت يف شروح األلفية; حظيت األلفية بكثَت من الشروح والتعليقات
 وشرحها ابلشواىد واألمثلة واإلشارة إىل موقف الشراح من اػبالف النحوي اغباصل يف بعض اؼبسائل

ندلس وذبدر بنا اإلشارة يف األخَت أن ىذا النوع من النظم يعد فتحا مبينا يف دراسة النحو وشرحو وتعود مزيتو  لنحاة اؼبغرب واأل
 الذين سعوا إىل ؿباولة فك تعقيدات النحو وإضاءة منعرجاتو اؼبظلمة.

من بُت أىم طرق التيسَت اليت اعتمدىا كباة اؼبغرب واألندلس شرح تلك الكتب اؼبطولة ج_شرح الكتب املطولة واملختصرات:
، واليت سبيزت ابلتعقيد والصعوبة ما عسر على واؼبختصرات اليت ألفها اعبيل األول من النحاة كسبويو، و الكسائي واؼبربد وغَتىم

النحاة استيعاب ىذا العلم والقبض على قضاايه فاستفزىم لدراستو  وتذليل جل الصعاب اليت سبيزت هبا ىذه الكتب، ويعد كتاب 
وية  اليت وردت فيو سبويو األصل األول يف النحو العريب إذ انكب عليو الكثَت من النحاة ابلشرح والتعليق على بعض اآلراء النح

 1واقًتاح آراء جديدة يرون أهنا أسهل وأيسر ، ومن ىؤالء "أبن طراوة "و"ابن خروفّ"،"وابن الضائع" 

ومن الكتب اؼبختصرة واليت كان ؽبا األثر الكبَت يف تيسَت النحو  كتاب "اعبمل" للزجاجي الذي حظي ابىتمام كبَت من قبل 
ه (إذ مل يكتفوا بشرحو وشرح أبياتو وإمبا توجهوا إليو ابلنقد والتعليق كما فعل 8_7القرن )معظم كباة اؼبغرب  واألندلس خالل 

 .2ابن السيد البطليوسي"

حاول كباة اؼبغرب واألندلس تيسَت قواعد النحو خدمة للغة العربية وسعيا للحفاظ على القرآن الكرمي ،فسلكوا صبيع اؼبسالك اليت 
ت منعرجا يف دراسة النحو وتسهيل حفظو واستيعابو وكذا شرح يات "كألفية ابن مالك"اليت مثلّ ربقق ىدفهم من خالل نظم األلف

الكتب اؼبطولة واؼبختصرات لتصبح منَتا ينَت درب السالكُت من الطلبة والدارسُت وما أكد سعيهم إىل التيسَت إلغاؤىم لبعض 
ورغم كل ىذه اؼبساعي يبقى النحو العريب علما وبتاج دائما إىل  القواعد النحوية اليت شكلت عتمة على مسائل النحو وقضاايه ،

 البحث والدراسة نظرا ؼبا وبملو من اختالفات يف اآلراء ووجهات النظر ، فكل مذىب ينتصر لرأيو ويرى الصواب فيما يقول.

 

 

                                                           
 .281صالسابق رجع اؼب ،  دمحم اؼبختار ولد أابه _ 1
 281_ اؼبرجع نفسو ص_ 2

46



  

 

 
 

 للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العلمي 
 "األندلص واألندلشيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية – أسبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 قطب خالد/ د.أ
 قطر –قطر جامعة

Email: kqutb@qu.edu.qa 

 

 

Ref: 7/2018/222 

 األندلص يف الطاعون ملرض العلمية املقاربة
 العدوى يف نظرية تأسيص

47



 قطب خالد/ د.أ

 

 

 
 

 ملخص

ـ، نظرية علمية يف العدوى، ابدلعٌت السائد 1348ىػ، 749األندلس يف العاـ يف ادلقاربة العلمية دلرض الطاعوف، الذي ظهر  تعكس
ية منو وأساليب توعية الناس لصفة العلمية يف ذلك الوقت. إذ تبحث ىذه النظرية يف أسباب مرض الطاعوف وطرؽ عالجو وسبل الوقا

أبخطاره. وقد استندت ىذه ادلقاربة على ادلالحظة والتجربة للوقوؼ على األسباب احلقيقية حلدوث ىذا ادلرض وسبل انتشاره وأيضا 
ادر وحده سبل عالجو والتحرز من اإلصابة بو ونقل العدوى. فقد أكدت ىذه ادلقاربة العلمية على أف ادلنهج العلمي التجرييب ىو الق

 على ذباوز األزمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية اليت ربدث جراء انتشار مرض الطاعوف وانتقالو ابلعدوى بُت البالد واألفراد.
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 قطب خالد/ د.أ

 

 

 
 

 مقدمة

نظرية علمية يف العدوى، ابدلعٌت السائد ، ـ1348ىػ، 749يف العاـ األندلس يف الذي ظهر ادلقاربة العلمية دلرض الطاعوف،  عكست
توعية الناس لصفة العلمية يف ذلك الوقت. إذ تبحث ىذه النظرية يف أسباب مرض الطاعوف وطرؽ عالجو وسبل الوقاية منو وأساليب 

أبخطاره. وقد استندت ىذه ادلقاربة على ادلالحظة والتجربة للوقوؼ على األسباب احلقيقية حلدوث ىذا ادلرض وسبل انتشاره وأيضا 
سبل عالجو والتحرز من اإلصابة بو ونقل العدوى. فقد أكدت ىذه ادلقاربة العلمية على أف ادلنهج العلمي التجرييب ىو القادر وحده 

  1اوز األزمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية اليت ربدث جراء انتشار مرض الطاعوف وانتقالو ابلعدوى بُت البالد واألفراد.على ذب

  

                                                           
والسياسية اليت حدثت جراء وابء الطاعوف: العدوي، أضبد، الطاعوف يف العصر األموي: نظر يف ىذه التغَتات الدؽلغرافية واالقتصادية واالجتماعية  1

، حيث يتناوؿ انعكاس انتشار وابء الطاعوف 2018، بَتوت، 1صفحات رلهولة من اتريخ اخلالفة األموية، ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، ط
وأيضا أطروحة الدكتور حسُت بوجرة، الطاعوف وبدع الطاعوف: احلراؾ االجتماعي يف  ية يف العصر األموي.واالجتماع ةعلى ادلناحي الدؽلغرافية واالقتصادي

، بَتوت/ كانوف األوؿ/ يناير 1، سلسلة أطروحات الدكتوراه، ط(، مركز دراسات الوحدة العربية1800-1350بالد ادلغرب بُت الفقيو والطبيب واألمَت )
2011   
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 قطب خالد/ د.أ

 

 

 
 

 العقل العلمي العربي في األندلس

ومعارؼ أخرى  كاف اجملتمع الثقايف األندلسي رلتمعا تعدداي، وقد ساعدت ىذه التعددية على انفتاح العقل العلمي العريب على ثقافات
 عن تلك ادلعرفة اليت ،إىل حد ما ،ثرية وعميقة، وىذا أدى إىل أف يبدع العقل العلمي العريب يف األندلس معرفة علمية ذلا طابع مغاير

وؿ أو بعبارة أخرى، اتسمت ىذه ادلعرفة بطابعها التعددي ادلنفتح كوهنا انطلقت من أتكيد فرضية تق .أبدعها العقل العلمي يف ادلشرؽ
  .إبف ادلعرفة نسبية وليست مطلقة

لقد شهد اجملتمع العلمي األندلسي تقدما معرفيا ملحوظا، حيث اتسم ىذا التقدـ ابلتنوع واالختالؼ األمر الذي انعكس على اجملتمع 
زراعة والطب، إضافة إىل ثراي. فقد شهد اجملتمع العلمي األندلسي تقدما يف علـو الرايضيات والفلك والمعرفيا الذي أصبح رلتمعا ذاتو 

. وال ؽلكن وخاصة ابن رشد الفلسفة اليت شكلت العقل العريب يف األندلس منهجيا من خالؿ الطرح الفلسفي ادلتميز لفالسفة األندلس
لى ضلو جملتمع ما من اجملتمعات أف ػلقق هنضة علمية إال إذا كانت الفنوف واآلداب وادلوسيقى حاضرة بقوة يف ىذا اجملتمع وتتقدـ ع

  .  متوازي مع ابقي العلـو

األمر  ،تداخال بُت ادلعارؼ والعلـو والفنوفبل شهد اجملتمع الثقايف األندلسي  ،مل تقتصر ادلعرفة يف األندلس على التخصصية الفجةو 
العلمي العريب إىل أتسيس الذي يعكس وعيا رلتمعيا بضرورة ادلعارؼ العابرة للتخصصات أو البينية. خذ على سبيل ادلثاؿ، اذباه العقل 

، علـو للزراعة نظرا إلدراكو احلاجة االجتماعية ادللحة للزراعة كوهنا عماد احلياة االقتصادية يف أي رلتمع يسعى إىل ربقيق تقدـ وهنضة
وبة بشئوف الزراعة الفلك الرتباط أحواؿ ادلناخ واحلرارة والرطيف علـو  أتسيسبل البد من  ،ال يكفي اولكن أتسيس علـو الزراعة وحدى

إبف العقل العلمي العريب يف األندلس صبع بُت التنظَت ادلعريف وادلمارسة العملية، ىذا اجلمع  :ؽلكن القوؿ ةومن شب .واحلصاد والقطاؼ
 العلمي.الذي أتى شباره من خالؿ انتاج التقنية اليت ساعدت على نشر ادلعرفة العلمية يف اجملتمع األندلسي، ومن شبة ربقق التقدـ 

العقل العلمي العريب يف األندلس وأثناء أتسيسو ادلعريف والتطبيقي للعلـو على اختالفها، منهجية القطيعة ادلعرفية على مستويُت  مارس
رئيسيُت: مستوى القطيعة ادلعرفية مع علـو األوائل، ومستوى القطيعة مع علـو ادلشرؽ. فقد أحدث ىذا العقل قطيعة معرفية مع 

اإلرشادي البطلمي يف علم الفلك لعدـ مالئمة ىذا النموذج اإلرشادي البطلمي للمتغَتات ادلكانية وادلناخية يف اجملتمع النموذج 
يف النصف الثاين من القرف الرابع اذلجري، العاشر ادليالدي  قطيعة معرفية مع  اجملريطيأبو قاسم األندلسي. فعلى سبيل ادلثاؿ، أحدث 

قد ادلعرفة العلمية الفلكية اليت تضمنها كتاب اجملسطي لبطلميوس واضعا معرفة علمية بديلة يف كتابو " اختصار ىذا النموذج عندما انت
قطيعة معرفية مع جداوؿ اخلوارزمي الفلكية لعدـ توافقها مع خط عرض  كما أحدث اجملريطي 1تعديل الكواكب من زيج البتاين."

                                                           
من الشرؽ: كيف ساعدت علـو احلضارة اإلسالمية على تشكيل العامل الغريب. ترصبة: أضبد فؤاد ابشا. ادلركز القومي للًتصبة، القاىرة، فريلي، جوؿ، نور  1

 230ص: ،2018، 1ط
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قرطبة، وال ؽلكن إغفاؿ القطيعة ادلعرفية اليت أحدثها العقل العلمي العريب يف األندلس مع النموذج اإلرشادي الرايضي الذي قدمو 
    .لتوازيتو ادلتعلقة ابأقليديس اعتمادا على مصادر 

والتقدـ، وذلك من خالؿ التنظَت  العريب يف األندلس إىل الواقع لكي يؤسس رلتمعا علميا يقود مسَتة التغيَتاذبو العقل العلمي لقد 
فعلى سبيل ادلثاؿ، كانت ىناؾ دوافع اجتماعية  زبدـ ىذا اجملتمع.وصناعات ادلعريف ذلذا الواقع، مث تطبيق ادلعرفة النظرية يف صورة آالت 

القرف الثالث اذلجري، مي العريب يف األندلس عن ادلعرفة، فقد حدث الكسوؼ الكلي للشمس يف اقتصادية وراء حبث العقل العل
شلا أصاب الناس يف رلتمع قرطبة ابلرعب لدرجة أهنم ذبمعوا بسرعة يف ادلسجد الكبَت للصالة والدعاء هلل أبف  ،التاسع ادليالدي

دواب إىل الشرؽ لشراء سلطوطات تتعلق جبداوؿ فلكية ومؤلفات يف علـو ينجيهم، وذلذا أرسل اخلليفة األموي عبد الرضبن الثاين من
مرصدا يف قرطبة بو قبة مساوية، وآلة ذات احللق الفلكية، وؽلكن القوؿ إبف عباس بن فرانس، العامل الفلكي، الشهَت، شيد  1الفلك.

اإليقاع، ووضع كرة مساوية يستطيع ضبطها لكي تبدو غائمة، وساعة مائية تستطيع أف تبُت أوقات الصالة، إضافة إىل اخًتاعو لبندوؿ 
  2أو صحوة، تبعا حلالة الطقس.

أدرؾ العقل العلمي العريب يف األندلس حاجة اجملتمع إىل علم الصيدنة )الصيدلة( دلا ذلذا العلم من أعلية لصحة اجملتمع، وذلذا صلد  وكما 
ريب عشاب اليت ػلتاجها اجملتمع العي العريب للتنظَت ادلعريف لألدوية والعقاقَت واألتوجها معرفيا عاما من قبل أعضاء اجملتمع العلم

العقل العلمي العريب ضرورة توعية اجملتمع أبمساء األدوية واألغذية اليت  ىذا وليس ىذا فحسب، بل إدراؾ .اإلسالمي يف األندلس
أبو جعفر الغافقي، وىو من علماء القرف السادس اذلجري، الثاين كتب فعلى سبيل ادلثاؿ،   .لناس على االحتفاظ بصحة جيدةتساعد ا

على  ،عشاب، يذكر فيو أمساء النبااتت واألعشاب ابللغات العربية والالتينية والرببرية حلاجة الناسعشر ادليالدي، كتااب عن العقاقَت واأل
وىو من أعالـ القرف السابع  ،كتب ضياء الدين بن البيطار وكما تطبيقاهتا.اختالؼ انتماءاهتم ولغاهتم وأدايهنم، إىل ىذه ادلعرفة و 

مث أضاؼ إليها ما أستجد  اذلجري، الثالث عشر ادليالدي، موسوعة طبية صبع فيها ما ذكره اليواننيوف والعرب عن األدوية يف ادلاضي،
  وقد رتب ىذه ادلادة وفقا ألحرؼ اذلجاء. .يف عصره

ولعل ادلثاؿ الكاشف  .يب يف األندلس بُت الصيدنة والطبة الوثيقة يف ذىن اجملتمع العلمي العر وأيضا ال ؽلكن أف نغفل حضور العالق
قة ىو مثاؿ أيب القاسم الزىراوي، من أطباء القرف الرابع اذلجري العاشر ادليالدي، الذي نظر وأبدع طرقا جديدة وصنع آالت ذلذه العال
واالستئصاؿ اجلراحي اترة  ،ستأصل العديد من أوراـ الرحم ابستخداـ الكي اترةإذ ا .دنة والطب وخاصة يف رلاؿ اجلراحةيف الصي
  3أخرى.

                                                           
 235فريلي، جوؿ، نور من الشرؽ، مرجع سابق، ص،   1
 231-230فريلي، جوؿ، نور من الشرؽ، مرجع سابق. ص،   2
، العدد 14أنظر يف ذلك: فرانشيسكو فرانكو، سانشت، تطور الطب يف األندلس، ترصبة: صبعة شبخة، الشاذيل النفطي، اجمللة العربية للثقافة. اجمللد   3

27 .   206-181، ص. 1994، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلـو
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الطبيب األندلسي األمر الذي جعل ابن زىر  ،لقد كانت حاجة اجملتمع العريب اإلسالمي يف األندلس إىل التثقيف العلمي ملحة للغاية
االقتصاد" الذي وضع فيو معلومات عامة وبسيطة ؽلكن الطبية الالزمة من خالؿ كتابو " يتوىل مهمة تثقيف اجملتمع األندلسي ابدلعرفة

   للقارئ غَت ادلتخصص فهمها واستيعاهبا وأيضا تطبيقها يف حياتو.

وخاصة األطباء ابحلاالت ادلرضية كبَتا، األمر الذي دفعهم إىل أتليف كتب  ،كاف اىتماـ اجملتمع العلمي العريب يف األندلسوكما  
من أطباء القرف الثالث اذلجري العاشر ادليالدي، وىو مبسطة لشرائح من اجملتمع، فنجد على سبيل ادلثاؿ، يهتم الطبيب ابن اجلزار 

لقد أنتقد ابن اجلزار طلبوية كن أف يتعرضوا إليها جراء معاانهتم. ايىم ابألمراض واألوبئة اليت ؽلف كتاب للفقراء وادلساكُت منبها إبتألي
األطباء يف عصره، ىذه النخبوية اليت قدمت رسائل وكتب مليئة ابلتعقيد والتكليف األمر الذي حاؿ دوف استفادة عامة الناس يف 

فالفقر يولد ادلرض، وادلرض ينتج  عقدة بُت الفقر وادلرض.لعالقة ادلاجملتمع من الرسائل والكتب الطبية اليت ألفوىا. لقد أدرؾ ابن اجلزار ا
إما لعدـ  ،تواجد األطباء لعالجهمعجز عامة الناس عن احلصوؿ على مواد العالج، بتعبَت ابن اجلزار، وصعوبة  فقد كافعنو الفقر. 

جية للمريض، ىو السبب ادلباشر الذي عندما يصف وصفة عالاألجر الذي يتقاضاه الطبيب  لغالءابلعدد الكايف و/أو األطباء وجود 
 جعل ابن اجلزار يعمل على تثقيف عامة الناس ابدلبادئ العامة يف الطب. 

انطلق من وعي أبعلية توفَت األدوية يف اجملتمع األندلسي ما يسمى بطب الفقراء وادلساكُت، ىذا الشكل من الطب الذي ساد  وذلذا
وذلذا كاف االىتماـ  س ىم عماد اجملتمعات وقوة تقدمها.يتأسس على فرضية أف عامة النارخيصة الثمن لعامة الناس، ىذا الوعي 

التغلب على تلك ادلصاعب اليت تواجههم ىو مهمة األطباء، وذلذا  ،ؽلكنهم من خالذلا ،وكاف البحث عن سبل بصحتهم ىو األىم،
غلمع " حمليب للفقراء. وذلذا صلد ابن اجلزار يضطلع هبذه ادلهمة و ركز طب الفقراء وادلساكُت على األطعمة واألشربة واألدوية الالزمة 

، وعلم منو العلل وأسباهبا ودالئلها وطرؽ مداواهتا ابألدوية اليت يسهل *الطب ومن يتمهر يف قراءة كتابنا ىذا ادلسمى بزاد ادلسافر
أىل الفقر وادلسكنة منهم، هبذه األدوية...ومسيت  وجودىا أبخف مؤونة وأيسر كلفة، فيسهل عند ذلك عالج العواـ على األطباء، من

والناظر إىل زلتوى ىذا الكتاب سيجد أف ادلوضوعات اليت تطرؽ ذلا سبثل مشكالت حقيقية يعاين منها  1ىذا الكتاب بطب الفقراء."
غَت مناسبة، منها ارتفاع حرارة عامة الناس والفقراء وادلساكُت، وىي األمراض اليت ترتبط بتواجد الفقراء وادلساكُت يف بيئات عمل 

كما يتناوؿ ابن اجلزار األمراض و  ريض نتيجة تعرضو لنزالت برد حادة.اجلسد وما يتولد عن ىذه احلرارة من صداع يصيب رأس ادل
حم خاصة أمراض الر  ،ابجلهاز اذلضمي، والبويل، ويتعرض أيضا إىل الطب النسائي ، وىي اليت يتعلق بعضهاالشائعة يف أي رلتمع

طب الفقراء وادلساكُت" ؽلثل شكال من أشكاؿ العالج رخيص الثمن ابختصار، كاف كتاب ابن اجلزار " والوالدة، واألمراض اجللدية.
  اجملتمع. والذي يعتمد على ما ىو متاح لعامة الناس من النبااتت ادلتداولة يف ،والفعاؿ يف نفس الوقت

                                                           
 تلخيصا وتبسيطا لكتابو األكثر زبصصا " زاد ادلسافر وقوت احلاضر".يعترب كتاب طب الفقراء وادلساكُت الذي وضعو ابن اجلزار   *
اجملمع التونسي ابن اجلزار، كتاب طب الفقراء وادلساكُت، ربقيق األستاذين: الراضي اجلازي وفاروؽ عمر العسلي، وزارة الثقافة واحملافظة على الًتاث،   1

 76، ص، 2009دلغرب للنشر، مطبعة ا ، بيت احلكمة. قرطاج،للعلـو واآلداب والفنوف
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العامة يف األندلس كانت ثرية، كما كاف اجملتمع العلمي دبا يضم من علماء وأطباء وفلكيُت وعلماء ننتهي إىل القوؿ إبف احلياة الثقافة 
ؾ رايضيات وغَتىم، على وعي ابحلاجة إىل التنظَت ادلعريف والتطبيقي العملي، وإنتاج التكنولوجيا اليت تساعد على تقدـ اجملتمع، وقد أدر 

حقق إال أذا أىتم اجملتمع العلمي بتثقيف عامة الناس ونشر الثقافة العلمية يف اجملتمع، خاصة اجملتمع العلمي أبف التقدـ العلمي ال يت
على اجلانب التطبيقي من الطب حىت يكوف  ،تركيزا من قبل اجملتمع العلمي يف األندلس ،الثقافة العلمية ادلتعلقة ابلصحة، وذلذا كاف شبة

ادلقاربة العلمية اليت قدمها العقل العلمي العريب يف األندلس عند تعاطيو مع ظهر واضحا من ياة اليومية الفعلية، وقد لو أتثَته على احل
 واالنتهاء إىل أتسيس نظرية علمية يف العدوى.مرض الطاعوف 
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 الطاعون في األندلس المقاربة العلمية مع مرض

وتطوير اآلليات واإلجراءات اليت تتعامل معها من رلتمع إىل آخر وفقا للثقافة العلمية السائدة، واألمراض زبتلف االستجابة إىل األوبئة 
ما. والسؤاؿ الذي أو مرض وأيضا وفقا للسلطة السياسية واألفكار األيديولوجية ادلهيمنة على اخلطاب الثقايف وقت حدوث وابء 

ىذا التعاطي العلمي وكيف انعكس  مع مرض الطاعوف؟ ريب يف األندلستطرحو ىذه الورقة ىو: كيف كاف تعاطي العقل العلمي الع
وىل كاف العقل العلمي العريب يف األندلس لديو نظرية علمية يف العدوى؟ وىل كاف شبة عوائق معرفية  على اجملتمع األندلسي عامة؟

 وأيديولوجية ربوؿ دوف وجود ىذه النظرية يف اجملتمع العريب اإلسالمي يف األندلس؟

، حيث استفادة كبَتة ـ نشأة ثقافة علمية استفاد منها اجملتمع األندلسي711ىػ/92صاحب فتح العرب ادلسلموف لألندلس يف العاـ 
ربوؿ ىذا اجملتمع إىل رلتمع مثقف ثقافة علمية دبا ربملو صفة العلمية من قدرة على التفكَت العلمي العقالين وشلارستو. وليس أدؿ على 

فقد استخدـ العقل العلمي العريب يف األندلس ادلنهج  الطاعوف. مراض واألوبئة ادلعدية ومنها مرضذا اجملتمع مع األذلك من تعامل ى
العلمي العقالين الذي اعتمد على ادلالحظة احلسية وإجراء التجارب العملية واالبتعاد عن اخلوارؽ والتفسَتات اليت تتناىف مع العقل. 

طبيب الزىراوي القرطيب يف أتليف كتبو على التفسَت الفيزيولوجي للمرض، وبياف اآللية اليت ينبغي تطبيقها يف فعلى سبيل ادلثاؿ اعتمد ال
 .عالج ادلريض. فقد استخدـ التشريح دلعرفة السبب ادلباشر للمرض، ومن شبة ارتبطت شلارسة التشريح ابجلراحة عند الزىراوي

تعاطيو مع مرض الطاعوف على نظرية علمية ىي نظرية جالينوس اخلاصة ابألسباب اليت استند العقل العلمي العريب يف األندلس عند 
تؤدي إىل انتشار األوبئة واألمراض يف بلد ما مث ينتشر يف بالد أخرى. إذ أرجع جالينوس أسباب انتشار األمراض واألوبئة واحلمى إىل 

من أطباء  اثنافوقد عرب عن ىذا التعاطي العلمي مع مرض الطاعوف،  علمية من الناس.التلوث البيئي نتيجة ادلمارسات اخلاطئة الال
 ، ولساف الدين بن اخلطيب األندلسي.األندلسياألنصاري األندلس ادلوسوعيُت، علا ابن خاسبة 

بة العلمية إف قراءة متعمقة إىل كتاب ابن خاسبة األنصاري األندلسي" ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد" يدرؾ عمق ادلقار 
ادلستندة على ادلنهج العلمي الذي يبدأ بفرض الفرضيات، مث التحقق من صحتها أو كذهبا عن طريق التجريب، مث تقدمي احللوؿ العملية 

 ، وكشف طرؽ العالج الالزمة دلن أصيب بو.اليت تساعد الناس يف اجملتمع على ذبنب اإلصابة هبذا ادلرض

ندلسي كتابو إىل عدة فصوؿ. فبدأ بتعريف القارئ األسباب اليت جعلتو يطلق على مرض الطاعوف بػ فقد قسم ابن خاسبة األنصاري األ
ادلرض الوافد"، حىت يفرؽ بُت األمراض الوافدة واألخرى ادلستوطنة، إذ أف معرفة ىذا الفارؽ من شانو أف يساعد على ربديد األدوية “

ع من األمراض يًتؾ أاثر سلتلفة على ادلصابُت. وذلذا صنف ابن خاسبة األندلسي الالزمة والطرؽ الناجعة للتصدي إليها، ألف كل نو 
مرض الطاعوف أبنو من األمراض الوافدة كونو يصيب الكثَت من الناس يف وقت واحد. وقد عدد ابن خاسبة أسباب مرض الطاعوف اليت 

بعيدة. فأسباب مرض الطاعوف عديدة منها فساد اذلواء صنفها إىل أسباب عامة وأخرى خاصة، منها األسباب القريبة ومنها أيضا ال
احمليط ابإلنساف نتيجة التعفن الذي يصيب أماكن زبزين األطعمة، فضال عن التعفن الذي قد يصيب آابر ادلياه نتيجة إلقاء الناس 
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جغرافية ذلا أتثَتىا على انتشار مرض ، أو إلقاء فضالت الناس من جيف القتلى يف ادلالحم. كما أف شبة عوامل بيئة و حيواانهتم النافقة
منها التغَتات الفصلية، واذباه الرايح، وادلوقع اجلغرايف للبلد ادلصاب هبذا ادلرض، بل أكد ابن خاسبة األندلسي على الدور  الطاعوف

ليت يغلب على أىلها أكل الذي تلعبو العادات الغذائية السيئة على انتشار مرض الطاعوف بُت الناس، " فالطاعوف ينزؿ بُت البالد ا
ألودية الفواكو الرطبة واألغذية العفونية السريعة االستحالة )يقصد التحوؿ والتعفن( كاحليتاف واأللباف وشرب ادلياه الراكدة اليت يف بطوف ا

دبرض الطاعوف. فالناس وليس ىذا فحسب، بل اف العادات الغذائية الفردية ذلا أثرىا الواضح يف العدوى  1واحلارة ابلغياض واآلجاـ.
الذين أيكلوف كثَتا ويناموف كثَتا وال يتحرزوف، أي ال يتجنبوف العادات وادلمارسات اليت تؤدي إىل اإلصابة هبذا ادلرض، ىم عرضة، 

 للعدوى واإلصابة دبرض الطاعوف ونقلو إىل اآلخرين.  أكثر من غَتىم،

خص إىل آخر ومن بلد إىل أخرى متعددة ومتنوعة وكلها انتج عن ادلمارسات ويؤكد ابن خاسبة األندلسي أف طرؽ انتقاؿ ادلرض من ش
األخبرة اليت "والعادات غَت الصحية والنابعة من جهل ثقايف وتعتيم أيديولوجي. فحدوث العدوى، وفقا البن خاسبة، يكوف من خالؿ 

، فذلك يشهد لو العلم تقلبوا فيها زمن مرضهم تنفصل عن ادلرضى الذي نزؿ هبم ىذا الداء، ومن استعماؿ مالبسهم وفرشهم اليت
والتجربة، ولقد شهدت أىل سوؽ اخللق ابدلريّة الذين يبتاعوف هبا مالبس ادلوتى وفرشهم مات اكثرىم ومل يسلم منهم وال من الذين 

  2خلفوىم إىل اآلف إال األقل."

و النتقاؿ مرض الطاعوف بُت البالد ومعرفة البلد ادلصدر ذلذا ويتضح وعي ابن خاسبة األندلسي بنظرية العدوى من خالؿ تتبعو يف كتاب
. ويؤكد ىذا ادلرض. فقد ذكر ابن خاسبة األندلسي أف مرض الطاعوف الذي أصاب األندلس يف عصره جاء من بالد اخلاد وىي الصُت

تفصيل ادلرض الوافد، الذي يتحدث فيو النص الذي قاؿ بو ابن خاسبة األندلسي يف ادلسألة الرابعة من كتابو ربصيل غرض القاصد يف 
عن عدوى ادلرض الوافد )الطاعوف(، يقوؿ:" الظاىر الذي ال خفاء بو وال غطاء عليو أف ىذا الداء يسري شره، ويتعدى ضره، شهدت 

مرضو، عادة بذلك العادة والتجربة، فما من صحيح يالبس مريضا ويطيل مالبستو يف احلادث، إال ويتطرؽ إليو أذاتو، ويصيبو مثل 
  3غالبة أجراىا هللا تعاىل."

طللص إىل أف ابن خاسبة األندلسي فد فطن إىل أف العدوى تنتقل أكثر يف البالد الفقَتة. فقد كشف ابن خاسبة األندلسي عن العالقة 
اجلدلية بُت ادلرض والفقر. إذ تلعب الفوارؽ الطبقية دورا يف انتشار مرض الطاعوف. أو بعبارة أخرى، ينتشر مرض الطاعوف داخل 

األكثر ىشاشة على ادلستويُت الصحي والغذائي من جهة، وأيضا على مستوى ادلوقع اجلغرايف والكثافة السكانية األوساط االجتماعية 

                                                           
ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، ضمن: ثالث رسائل أندلسية يف الطاعوف اجلارؼ، ربقيق ودراسة دمحم حسن، ابن خاسبة، أضبد بن علي،   1

 78 ، ص.2013سلسلة التاريخ، اجملمع التونسي للعلـو واآلداب والفنوف، بيت احلكمة، تونس، 
 89 أضبد بن علي، ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، مرجع سابق. ص.ابن خاسبة،  2
وأنظر: علي، دمحم كرد، ربصيل غرض القاصد يف  ،   98ابن خاسبة، أضبد بن علي، ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، مرجع سابق. ص.   3

 361، ص. 358،372، ص. 1942، 7،8، األجزاء: 17علمي العريب، اجمللد تفصيل ادلرض الوافد، عرض سلطوطات ومطبوعات، رللة اجملمع ال
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داخل األحياء من جهة أخرى. وذلذا كاف الشغل الشاغل البن خاسبة األندلسي ىو احلد من تفشي العدوى بُت أىل ادلدف وادلناطق 
األنفس واألبداف شلا عسى أف يلحقها من التلف  احملافظة على"افظة على اإلنساف، أي اليت مل تصاب بعد ابلطاعوف، أي كاف ىدفو احمل

   1أو ادلرض."

لطادلا حدد ابن خاسبة األندلسي أسباب مرض الطاعوف وطرؽ انتشاره عن طريق العدوى، كاف البد أف يضع سبل االحًتاز والوقاية و 
العدوى، فقد ضمنها ابن خاسبة األندلسي يف ادلسألة اخلامسة من كتابو السابق الذكر، واحليلولة دوف انتقالو بُت الناس عن طريق منو، 

  وقد حصر األمور اليت تدعو إليها حاجة اإلنساف يف بقاء حياتو يف ستة أقساـ ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية:

، : وضع الرايحُت على فراش البيوت وادلواظبة على استنشاؽ اذلواء النقي، األوىل وتناوؿ الليموف ألف لديو قدرة على مقاومة السمـو
 إضافة إىل أف استنشاؽ ازىار الورود والبنفسج يساعد على امداد اجلسم ابلطاقة اليت تساعده على مقومة ادلرض.

م أكرب من : االلتزاـ بعدـ التنقل بُت األماكن يف حاؿ حدوث طاعوف يف بلد ما حىت ال يبذؿ جهدا ويضطر إىل استنشاؽ كالثانية
 اذلواء ادللوث فتتدىور صحة ادلريض ويكوف عرضة لتلقي العدوى.

واالسفنج والكعك وادلعجنات وخبز  اتباع نظاـ غذائي صحي وذلك ابالبتعاد عن األطعمة الثقيلة والغنية مثل العصايد والثرايد: الثالثة
، وإف كاف ال بد منها فيجب طهيها جيدا خبل الليموف، إضافة إىل ذبنب الشبع  الشهَت واستبدالو خببز الذرة، واإلقالع عن اللحـو

 والنـو بعد األكل مباشرة.

 ل فحسب ويف أماكن جيدة التهوية.: اتباع روتُت يومي يف النـو واالستيقاظ حبيث يقتصر نـو ادلرء على فًتات الليالرابعة

: التخلص من الفضالت يف اجلسم وذلك بتناوؿ ادلشروابت، وأيضا بعمل احلجامة للتخلص من الدماء الفاسدة يف اجلسم، اخلامسة
 واحملافظة على النظافة العامة ابإلكثار من االستحماـ.

يبتعد عن ادلشاعر السلبية وذلك ابلقراءة وخاصة كتب التاريخ  : أف يعيش ادلرء يف بيئة نفسية سوية مليئة ابدلسرات وأفالسادسة
 واحلكاايت والفكاىات واألشعار الغزلية منها. 

لباب إىل القوؿ:" ال ينبغي للعبد أف يفرط فيما أنعم هللا عليو من العلم والعمل الكفيلُت وذلذا ينتهي ابن خاسبة األندلسي يف ىذا ا
بغي للعبد أف ػلل يده من التوكل طرفة عُت فال يكوف توكلو على هللا تعاىل سبحانو إال بعد استفراغ جهده دبصاحل الدنيا واآلخرة، وال ين

     2يف التحفظ واالحًتاز، وىذه حقيقة العبودية."

عقالين يعتمد على علمي على منهج  ، قائماالذي قدمو العقل العلمي العريب يف األندلس ،الطاعوف دلرضكاف السبب العلمي لقد  
ي إىل أنو مرض ساـ ينتقل بواسطة اذلواء ويسر  ،الطاعوف دلرضادلعاصر األندلسي و ابن اخلطيب لساف الدين ادلالحظة والتجربة. فيذكر 

                                                           
 102ابن خاسبة، أضبد بن علي، ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، مرجع سابق، ص.   1
  362علي، دمحم كرد، ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، عرض سلطوطات ومطبوعات، مرجع سابق. ص،  2
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وتظهر األعراض على شكل ضبى أو نزيف، وىو من األمراض اليت تنتقل بُت الناس ابلعدوى اعتمادا  يف العروؽ فيؤدي إىل تسمم الدـ.
 أو رفضو.  على مدى استعداد البدف لقبولو

ف يتوصل إىل األسباب اليت تؤدي إىل عن طريق خربتو التجريبية استطاع أإذ األندلسي نظرية يف العدوى. ابن اخلطيب  أسسوقد 
انتقاؿ العدوى بُت أفراد اجملتمع، واألسباب اليت تؤدي إىل استفحاؿ مرض ما وانتشاره يف رلتمع من اجملتمعات، وذلذا صلد ابن اخلطيب 

ن هللا وأهنا قدر قدره هللا نتشر من خالذلا العدوى مفندا الرأي الفقهي الذي يقوؿ إبف العدوى ماألندلسي يفسر للقارئ الكيفية اليت ت
: " فإف قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد رد الشرع بنفي ذلك، قلنا: لقد ثبت األندلسي لالختبار واالمتحاف، يقوؿ ابن اخلطيب

 األمر واألخبار الواردة، ىذه ىي مواد الربىاف. مث أنو غَت خفي على من نظر يف وجود العدوى ابلتجربة واالستقراء واحلس وادلشاىدة
يقع يف الدار أو احمللة من ثوب أو أنية، فالقرط أف من ؼلالط ادلصاب هبذا ادلرض يهلك، ويسلم من ال ؼلالطو، كذلك، فإف ادلرض 

أبذنو ويبيد البيت أبسره، ومن البيت ينتقل ادلرض إىل ادلباشرين مث إىل جَتاهنم وأقارهبم وزائريهم حىت يتسع اخلرؽ، وأما يتلف من علقو 
  1ف السواحل فال تسلم أيضا إف جاءىا ادلرض عرب البحر عن طريق وافد من مدينة شاع عنها خرب الوابء.مد

، منها متعلقات ومالبس ادلريض ادلرضيتضح من ىذا النص وعي اجملتمع العلمي األندلسي ابلكيفية اليت تنتقل هبا العدوى وينتشر هبا 
ر الذي غلعل ادلرض ينتقل من مكاف إىل آخر، ومن بلدة إىل أخرى عن طريق السفن ذاتو، واختالط ادلريض بغَته من الناس، األم

، ونتيجة ىذا الوعي ازبذ اجملتمع العلمي العريب يف األندلس عدة إجراءات دلقاومة األمراض ادلعدية ومنها ءالتجارية اليت ربل يف بلد موبو 
 الطاعوف للحد من انتشارىا وىي:

 .عزؿ ادلريض وعدـ زايرتو -

 عزؿ ادلنطقة ادلصابة. -

  2رقابة السفن القادمة من البالد ادلصابة. -

رسائلو وكتبو العلمية/الطبية تعكس ىذا الصراع الفكري اتريخ العلم وخاصة الطب، حيث كانت البن اخلطيب أعليتو ذلذا كاف و 
اليت تصيب الناس يف عصره وأسباهبا مراض رسائلو وكتبو تلك وصفا دلختلف األالطاعوف. فقد عرض يف  مرضاأليديولوجي حوؿ 

وعالجها وطرؽ الوقاية منها من خالؿ األدوية ادلستخرجة من األعشاب والنبااتت، وأيضا من خالؿ أنظمة غذائية مناسبة لكل مريض 
قاربة إذ كاف ىدفو من وراء مقارابتو العلمية/الطبية حفظ الصحة. وال ؽلكن فصل ادل ب حالتو ادلرضية اليت يعاين منها.حس

العلمية/الطبية اليت يقدمها ابن اخلطيب يف رسائلو وكتبو عن األساس ادلعريف الذي ينطلق منو يف مقاربتو تلك، أعٍت أولوية العقل على 
                                                           

: أثر احلضارة العربية يف أورواب، نقلو عن األدلانية: فاروؽ بيضوف، كماؿ دسوقي، راجعو ووضع نقال عن: ريغريد ىونكو، مشس العرب تسطع على الغرب  1
 276، ص. 1993 ،8دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتوت، ط ، دار اجليل، بَتوت،حواشيو: ماروف عيسى اخلوري

، ترصبة: أضبد زلمود عبد اجلواد، أضبد زلمود، علم األوبئة العريب يف أورواب، مقدمة ضمن كتاب: شلدوف واتسي، األوبئة والتاريخ: ادلرض والقوة اإلمربايلية 2
 31، ص. 2010، ادلركز القومي للًتصبة، 1عبد اجلواد. القاىرة. ط
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النقل يف ادلعرفة، وىو األمر الذي جعلو موضع ىجـو ونقد شديدين نتج عنهما إدانتو بتهمة الزندقة والقبض عليو وإيداعو السجن، 
دلن يغتالو داخل زلبسو، يقوؿ ابن خلدوف:" ودس سليماف بن داود لبعض األوغاد من حاشيتو بقتلو، فطرقوا السجن ليال  تيسَتالو 

ومل يتوقف األمر عند ذلك احلد، بل  1ومعهم زعانفة جاءوا يف لفيف اخلدـ مع سفراء السلطاف ابن األضبر، وقتلوه خنقا يف زلبسو."
                  ىا وحرقها والتمثيل هبا.ذباوزه إىل إخراج جثتو من قرب 

العقل العلمي العريب يف األندلس األسباب اليت تؤدي إىل وابء الطاعوف وانتشاره من خالؿ ادلنهج التجرييب ادلعتمد على  إدراؾإف 
ادلالحظة وإجراء التجارب وازباذ اإلجراءات اليت ربمي اجملتمع من ىذا الوابء، جعل ىذا العقل يتعرض ذلجـو كبَت من قبل العقل 

الطاعوف ابعتباره عقااب صباعيا من هللا للبشر نتيجة اقًتافهم للخطااي والذنوب. فوفقا ذلذا العقل الفقهي،  وابءتعاطى مع الفقهي الذي 
إذا سلم أبف ىذا الوابء معداي فانتقالو ؽلثل عقااب أيضا من هللا، ومن شبة ال غرابة يف أف يشكل الطاعوف مبحثا علميا تقاطعت فيو 

  2عن االختصاص األصيل وىو الطب. حقوؿ احلديث والفقو والفلسفة، فضال

إىل أنو وخزة من وخزات اجلن، وأف زعم العقل العلمي الذي يقوؿ إبف ػلاجج العقل الفقهي أبف حدوث وابء الطاعوف وانتشاره راجع 
فقد ػلدث وابء الطاعوف يف أجواء صحية غَت  غَت مقبوؿ ابلنسبة للعقل الفقهي. انتشار وابء الطاعوف راجع إىل فساد اذلواء، ىو زعم

فاسدة اذلواء، وقد يصيب البعض وال يصيب البعض اآلخر، وىذا إف دؿ على شيء إظلا يدؿ على أف وابء الطاعوف ىو من اجلن و/أو 
، فخروج النوافل، واجلحود، واالنشغاؿ ابلدنيا واالهنماؾ يف ادللذات وادلعاصي، وإعلاؿ العبادات و ابتالء من هللا نتيجة خطااي البشر

ومن جهة  الناس عن احلدود اليت وضعها هللا، وانتهاؾ حرماتو، وتبديل أحكامو، وتغيَت معامل دينو، كل ىذا يؤدي إىل انتشار الطاعوف.
ت من ادلسلمُت والرضبة ىنا ىي رضبة آخروية، كوف الذي ؽلو  رضبة إذلية،فهو  ابدلسلمُتأخرى، اعترب العقل الفقهي أف الطاعوف إذا حل 

الوابء يكوف شهيدا، وابلتايل فإف الفرار منو أو زلاولة طلب العالج، أو اإلقرار ابنتقاؿ العدوى يعد طعنا يف الدين، وخروجا على هبذا 
وترؾ الفرار منو علما   يف البلد الذي وقع فيو الطاعوف،يف التوكل على هللا، وقهر نفسو على الصربقضاء هللا وقدره، " فإذا اجتهد العبد 

ال يرتفع وذلذا  3ويقينا أف ادلقاـ ابلبلد الذي ىو فيو ال يقدـ األجل، واخلروج منو ال يؤخر األجل، إال كتب هللا لو مثل أجر الشهيد."
األرحاـ وغَتىا من الطاعوف إال ابلتوبة والرجوع واالستكانة إىل هللا تعاىل، وترؾ ادلعاصي، واخلروج من ادلظامل وكثرة الصدقة، وصلة 

القاتل عن األمة. وذلذا ربتوي رسالة البيلوين  الطاعوفابلدعاء لكي يرتفع بعض الفقهاء ومن شبة طالب األفعاؿ اليت تقرب إىل هللا. 
 تعلق علىـ( يف الطاعوف على الكثَت من األدعية والوصااي واألحجبة للوقاية من الطاعوف، وكانت 1632ىػ/1043)ادلتويف يف عاـ 

                                                           
مكتبة ادلدرسة،  -ايـ العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب، دار الكتاب اللبناينابن خلدوف، كتاب العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب يف أ  1

 709، ص. 13بَتوت، لبناف، بدوف اتريخ طبع، اجلزء 
 36العدوي، أضبد، الطاعوف يف العصر األموي، مرجع سابق. ص.   2
. 2016، 1سة أضبد بن دمحم بن غاًل آؿ اثين، زوااي للدراسات والبحوث، الدوحة، قطر، طادلنبجي، كتاب الطاعوف وأحكامو، ربقيق ودرا مشس الدين،  3

 142ص. 
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وإمكانية انتقاذلا من شخص إىل آخر أو من وابلتايل رفض ىذا العقل إمكانية حدوث العدوى  1الصدور وفوؽ الرأس وخلف الباب.
وابلتايل ال ذبدي معو أي شكل من  قهي، يعد شركا ألف ادلرض من هللا،، إذ االعتقاد يف العدوى، وفقا لزعم العقل الفمكاف إىل آخر

 أشكاؿ التداوي والعالج ال سيما عالج واحد ووحيد ىو أف ينطق ادلريض ابلشهادتُت.

دوث وذلذا كاف شبة ىجوما ضاراي من قبل العقل الفقهي على العقل العلمي الطيب، كوف ىذا األخَت مل يفطن إىل األسباب الشرعية حل
مل يفطنوا إىل أف "  الدواء الناجع لو، وىذا العجز ادلعريف، وفقا للعقل الفقهي، راجع إىل أف األطباء األطباءالطاعوف، وابلتايل مل يقدـ 

ف كل خَت يف الدنيا واآلخرة سببو طاعة اثرىا، وىذا ىو السبب الشرعي...وأاعماؿ العباد خَتىا وشرىا، حسنها وقبيحها، مقتضية آل
وىي ادلعرفة اليت يفتقر  2ابهلل ورسولو." فخرة سببو سلالفتهما، فاألسباب الشرعية ال يعرفها إال العارفو هللا ورسولو، وكل شر يف الدنيا واآل

، ومن شبة بدت ادلعرفة العلمية أماـ ادلعرفة الناذبة عن العقل الفقهي معرفة مشوىة تتناقض مع الشرع، وأف كل من يتعاطى إليها األطباء
خارجا على الشرع. فادلعرفة العلمية اليت تثبت العدوى ىي معرفة مذمومة، ومن يصدؽ من الناس ىذه مع ادلعرفة العلمية الطبية يعد 

 ادلعرفة يكوف إؽلانو ضعيفا. 

  

                                                           
 44العدوي، أضبد، الطاعوف يف العصر األموي، مرجع سابق. ص.  1
 241-240ادلنبجي، كتاب الطاعوف وأحكامو. مرجع سابق. ص.  مشس الدين، 2
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 الخاتمة

ادلقاربة العلمية اليت أسست نظرية يف العدوى نتيجة تطبيقها آلليات ادلنهج العلمي القائم على ادلشاىدة والتجريب، وزلاولتها كانت 
جية ربويل ادلعرفة العلمية إىل ثقافة تسود اجملتمع األندلسي، ودخوذلا يف نقاش علمي مع ادلقاربة الفقهية، اليت انطلقت من أفكار أيديولو 

كانت ادلقاربة أقوؿ،  يض ادلقاربة العلمية/الطبية وبياف خللها ادلعريف، حبيث بدت ادلقاربة العلمية/الطبية خروجا على الشرع، ىدفها تقو 
العلمية/الطبية طوؽ صلاة للمجتمع العريب األندلسي من كارثة تفشي وابء الطاعوف، وذلك بفضل أتسيس ىذه ادلقاربة لنظرية علمية يف 

خطورة وابء الطاعوف من عامة الناس وخاصتهم وبياف توعية على ذاتو عمل اجملتمع العلمي العريب يف األندلس  العدوى. ويف الوقت
، إذ ركزت ىذه الرسائل والكتب على تفنيد التفسَتات اخلرافية والعلمية الزائفة اليت سائل وكتب يف الطب والصحة العامةخالؿ أتليف ر 

ا نتيجة تصرفات الناس ادلشينة من جهة، وأيضا التصدي للتفسَتات اليت تربط ىذا الوابء بتأثَت حركة تفسر وابء الطاعوف أبنو عقااب إذلي
النجـو والكواكب من جهة أخرى، وتؤكد يف الوقت ذاتو، أف القضاء على وابء الطاعوف ال يكوف إال من خالؿ شلارسات علمية 

 صحية، وتناوؿ األدوية حرصا على عدـ انتقاؿ العدوى.

صلحت ادلقاربة العلمية/الطبية يف األندلس يف إحداث هنضة علمية من خالؿ توعية اجملتمع أبعلية ادلقارابت العلمية عند تناوؿ  لقد
ادلشكالت اليت تواجو اجملتمع وخاصة ادلشكالت ادلتعلقة ابلصحة. األمر الذي جعل اجملتمع يدرؾ أنو ال تقدـ علمي إال إذا ربوؿ العلم 

ية إىل ثقافة ؽلارسها الناس يف حياهتم، وىو الدرس الذي حاوؿ اجملتمع العلمي األندلسي إيصالو إىل األجياؿ التالية لو وادلعرفة العلم
 زمنيا. 

  

60



 قطب خالد/ د.أ

 

 

 
 

 المراجع

ابن اجلزار، كتاب طب الفقراء وادلساكُت، ربقيق األستاذين: الراضي اجلازي وفاروؽ عمر العسلي، وزارة الثقافة واحملافظة على  -1
 .2009جملمع التونسي للعلـو واآلداب والفنوف، بيت احلكمة. قرطاج، مطبعة ادلغرب للنشر، الًتاث، ا

ابن خاسبة، أضبد بن علي، ربصيل غرض القاصد يف تفصيل ادلرض الوافد، ضمن: ثالث رسائل أندلسية يف الطاعوف اجلارؼ،  -2
  .2013ب والفنوف، بيت احلكمة، تونس، ربقيق ودراسة دمحم حسن، سلسلة التاريخ، اجملمع التونسي للعلـو واآلدا

ابن خلدوف، كتاب العرب وديواف ادلبتدأ واخلرب يف أايـ العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطاف األكرب، دار الكتاب  -3
  .13مكتبة ادلدرسة، بَتوت، لبناف، بدوف اتريخ طبع، اجلزء  -اللبناين

العدوي، أضبد، الطاعوف يف العصر األموي: صفحات رلهولة من اتريخ اخلالفة األموية، ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  -4
  .2018بَتوت، ، 1ط

(، مركز 1800-1350حسُت بوجرة، الطاعوف وبدع الطاعوف: احلراؾ االجتماعي يف بالد ادلغرب بُت الفقيو والطبيب واألمَت ) -5
  .2011، بَتوت/ كانوف األوؿ/ يناير 1حدة العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه، طدراسات الو 

ريغريد ىونكو، مشس العرب تسطع على الغرب: أثر احلضارة العربية يف أورواب، نقلو عن األدلانية: فاروؽ بيضوف، كماؿ دسوقي،  -6
 1993 ،8اجلديدة، بَتوت، ط راجعو ووضع حواشيو: ماروف عيسى اخلوري، دار اجليل، بَتوت، دار اآلفاؽ

عبد اجلواد، أضبد زلمود، علم األوبئة العريب يف أورواب، مقدمة ضمن كتاب: شلدوف واتسي، األوبئة والتاريخ: ادلرض والقوة  -7
  2010، ادلركز القومي للًتصبة، 1اإلمربايلية، ترصبة: أضبد زلمود عبد اجلواد. القاىرة. ط

يف تفصيل ادلرض الوافد، عرض سلطوطات ومطبوعات، رللة اجملمع العلمي العريب، اجمللد  علي، دمحم كرد، ربصيل غرض القاصد -8
 358،372، ص. 1942، 7،8، األجزاء: 17

ادلنبجي، كتاب الطاعوف وأحكامو، ربقيق ودراسة أضبد بن دمحم بن غاًل آؿ اثين، زوااي للدراسات والبحوث، الدوحة،  مشس الدين، -9
  2016، 1قطر، ط

فرانشيسكو فرانكو، سانشت، تطور الطب يف األندلس، ترصبة: صبعة شبخة، الشاذيل النفطي، اجمللة العربية للثقافة. اجمللد  -10
. 27، العدد 14   206-181، ص. 1994، ادلنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلـو

العامل الغريب. ترصبة: أضبد فؤاد ابشا.  فريلي، جوؿ، نور من الشرؽ: كيف ساعدت علـو احلضارة اإلسالمية على تشكيل -11
 ،2018، 1ادلركز القومي للًتصبة، القاىرة، ط

 
 

61



  

 

 
 

 للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العلمي 
 "األندلص واألندلشيوى يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية – أسبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 العمايرة نايف حممد/ د.أ
 األردى –مؤتة جامعة
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Ref: 7/2018/222 

 بو جعفر أمحد واب القاضي عًد يف بلهشية مديهة
 م1094-1092 /يـ487-يـ485 املعافري جحاف
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 :ملخص البحث

يتناول البحث فًتة اترخيية مهمة من اتريخ مدينة بلنسية وىي فًتة حكم القاضي أبو أضبد بن جحاف، واؼبمتدة من 

م، وبني البحث حملو موجزة عن حياة ابن جحاف من حيث أصلو ونسبو، مث موقفو من 1092ىـ/487م وحىت 1091ىـ/485

وتويل القاضي ابن جحاف  جانب اؼبرابطني والوقوف إىلوقتلو عليو  أىل مدينة بلنسية ضد القادر بن ذي النون، وإعالن الثورة

 م، ربت ضباية اؼبرابطني.1902ىـ/ 485مكانو سنة 

م , 1029ه/487وبني البحث سياسة ابن جحاف يف اغبكم واليت ادت يف النهاية اىل استيالء السيد القمبيطور عليها سنة   

حرقا ابلنار سنة  قمبيطور واليت ادت اىل قتل القاضي ابن جحافوبني كذلك وضع اؼبدينة واىلها ربت سيطرة ال

 م بعد اقل من سنو من استيالء القمبيطور على اؼبدينو .1095ه/488
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  أصله ونسبه:

الرضبن بن جّحاف بنيمن بن سعيد اؼبعافري، وىو من أىل  ىو القاضي أبو أضبد جعفر بن جّحاف بن عبدهللا بن جعفر بن عبد

 .(1)بلنسية

وينتمي إىل أسرة بلنسية اشتهرت ابىتمامها ابلعلم والفقو والقضاء، إذ تقلد عدٌد من أمرائها القضاء يف مدينة بلنسية ويف غريىا،  

هللا بن  طرف عبدالرضبن بن عبدعم أبيو أيب اؼب حكام يف بلنسية مث القضاء بعدوأما ابن جّحاف، فقد تقّلد منصب صاحب األ

 (2)عبدالرضبن

  

                                                           

 .257، الضيب، بغية، ص239، ص1، ابن األابر، التكملة لكتاب الصلة، ج147، ص4، ج30، ص3ابن عذاري، البيان، ج (1)
 .305، ص3، ابن عذاري، البيان، ج240-239، ص1ابن األابر، التكملة، ج (2)
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 م(:2901هـ/584الثورة على القادر بن ذي النون وتولٌه الحكم مكانه عام )

تسارعت األحداث بعد سقوط مدينة طليطلة بيد الفونسو السادس، وتوىل القادر اغبكم يف بلنسية، فبعد أقل من سنة من سقوط  

وات النصرانية اليت كان ـانتصارًا كبريًا على القة دخلت القوات اؼبرابطية بقيادة يوسف بن اتشفني إىل األندلس، وحققت ـطليطل

م(، فتنفس ملوك الطوائف وأىل األندلس عموماً الصعداء، ومنهم 1086ىـ/479يقودىا الفونسو السادس يف معركة الزالقة سنة )

اليت تعيشها البالد،  القادر بن ذي النون، وأراد يوسف بن اتشفني استغالل الوضع لتوحيد األندلس والتخلص من التجزئة والتفرقة

ولكنو وجد أن ملوك الطوائف ال يريدون الوحدة، وكل واحٍد منهم يريد اغبفاظ على مركزه مهما كانت الظروف والنتائج، وغري 

، فبا جعل ابن اتشفني يعطي تعليماتو لقادتو ابلقضاء على ملوك الطوائف، وتوحيد األندلس عد للتنازل عن كرسيو اؼبتهاويمست

فرحب أىل بلنسية كغريىم من سكان اؼبدن ة، ومن ىؤالء القادة ابن عائشة الذي توىل القيادة يف مدينة مرسية، اإلسالمي

 .(1)األندلسية ابعبيوش والقيادات اؼبرابطية

القادر بن ذي وكان أىل بلنسية أكثر الناس أتثرًا هبذه الظروف اعبديدة واستجابة ؽبا لكثرة اؼبعاانة اليت القوىا يف أثناء حكم  

النون، وللدور الكبري الذي لعبو الفقهاء يف ىذه الفًتة، وعلى رأسهم قاضي اؼبدينة ابن جّحاف مستغلني مكانتهم االجتماعية 

 والدينية لدى عامة الناس، فكانوا حيرضوهنم على اغبكام والثورة عليهم.

إىل جانبو وحيرضهم للثورة على القادر، والوقوف إىل جانب  استطاع ابن جّحاف حبكم خربتو ومعرفتو ببلنسية وأىلها أن يكسبهم 

اؼبرابطني، فبعد دخول جيش اؼبرابطني إىل مدينة مرسية بقيادة دمحم بن عائشة، استغل أىل بلنسية ىذا الظرف، فتشكل وفد منهم 

ة وطلب العون واؼبساعدة برائسة ابن جّحاف، ومعو صاحب األحكام ابن واجب، وأىل اغبل والعقد، وذلك ؼبقابلة ابن عائش

 .(2)منو، مقابل دخول بلنسية يف طاعة اؼبرابطني

ويبدو أن أضبد بن يوسف بن ىود كان لو دور كبري يف جعل أىل بلنسية وابن جحاف ينضمون إىل قوات اؼبرابطني، ويتضح ىذا  

ل من كل حدب، وتطلع على أطرافو من  الدور فبا ذكره ابن بسام إذ يقول: "شعر أضبد بن يوسف بن ىو بعساكر اؼبرابطني تقب

َد كلباً من أكلب اعباللفة ُيسّمى برذريق ويدعى ابلقمبيطور، وكان عقااَل وداًء ُعضااًل، وسلطوه على أقطار  ُكّل مرقب، عندىا أسِّ

                                                           

 .149ص، 4، ابن عذاري، البيان، ج182ابن اػبطيب، أعمال األعالم، ص (1)
، أ.ليفي بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ترصبة. السيد عبدالعزيز سامل، مكتبة هنضة 95-94، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (2)

 )يشار إليو فيما بعد: بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس(. 216مصر ومطبعتها، ص
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طاً لو أكناف بلنسية وجىب اعبزيرة حىت عمِّ شرّه قاصيها ودانيها، وأراد ابن ىود أن جيعل الطاغية ىذا بينو وبني عساكر اؼبرابطني فو 

 .(1)إليو اؼبال، فنزل بساحتها وقد اضطرب حبلها وتسّرب أىلها، وبنفس الوقت كان متويل القضاء فيها أضبد بن جحاف"

ن جحاف وأىل بلنسية إىل االنضمام عبيش اؼبرابطني للتخلص من ىذا اػبطر القادم، بوىذا التصرف من قبل ابن ىود شجع أ 

 .(2)القادر ال حول لو وال قوة بعد أن أصبح ألعوبة يف يد القادة القتشاليني ومنهم القمبيطور وخاصة أن حاكمها

ورّحب اؼبرابطون أبىل بلنسية واستجاب قائدىم ابن عائشة لطلبهم فشكلوا قوًة واحدة حملاربة القادر وحلفائو من النصارى  

 اإلسبان، فأعلنوا الثورة عليو.

 رة ومقتل القادر، فابن عذاري يذكر روايتني ـبتلفتني مها:اختلفت الرواايت عن الثو  

ث فيها غري اؼبباشر، كما أن القادر أحد بعد أن توىل القادر اغبكم يف بلنسية، ربت ضباية القوات القشتالية بدأ بذلك نفوذىم 

فخاف أىل بلنسية منو أن ديلكها أللفونسو  أحدااثً، وغيـََّر أحكامًا وأظهر منكرًا كثرياً، وصادق الفونسو السادس وىاداه وراسلو، 

ه ليلة الثالاثء الثالث والعشرين من و عليو وقتل واكما ملكو طليطلة فاجتمعوا وعزموا على قتلو وتقدمي ابن جحاف مكانو، فدخل

 .(3)وبويع ابن جحاف يف صبيحتها وىو يوم الثالاثء الرابع والعشرين من رمضان سنة طبس وشبانني وأربعمائةرمضان، 

وأما الرواية الثانية فتختلف سبامًا ومفادىا: " أنو بعد دخول ابن ذي النون بلنسية، استغل أىلها وجود القائد اؼبرابطي ابن عائشة  

يف مرسية، وانتهزوا فرصة خروج القمبيطور إىل سرقسطة، فأرسلوا إىل قاضي مدينتهم ابن جحاف لالتصال اببن عائشة وخاصة 

لقمبيطور، متعبد أىل بلنسية، وجالب ضروع جباايهتا صرامتو، فوّجو ابن جحاف الدعوة البن عائشة لدخول بعد أن قوي نفوذ ا

مدينة بلنسية، فجهز فرقة عسكرية مكونة من طبسمائة فارس من اؼبرابطني اسند قيادهتا إىل أحد قادتو يعرف أبيب نصر، فتوجهت 

أمامهم القوة القشتالية اؼبكلفة ابلدفاع عن اؼبدينة، وىذا يدل على أن القوة اػبارقة  الفرقة إىل بلنسية، فخرج الناس للقائها، فاهنارت

رار اعبند النصراين أمام ىؤالء اؼبرابطني رافة، ويعًتف اؼبؤرخون الفرقبة بفاليت ينسبها اؼبؤرخون الفرقبة إىل أتباع القمبيطور حديث خ

 .(4)الذين دخلوا اؼبدينة

                                                           

 .95-94، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (1)
 .95-94، ص1، م3بسام، الذخرية، قابن  (2)
، بروفنسال، اإلسالم يف 103، ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، ص149-147، 31، ص4، ج305، ص3ابن عذاري، البيان، ج (3)

 .216اؼبغرب واألندلس، ص
 .216، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ص314حسن ؿبمود، قيام دولة اؼبرابطني، ص (4)
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ن، فقد فّر من قصره، وألقي القبض عليو، وقتل أبمر من ابن جّحاف، الذي توىل حكم بلنسية، وفتح وأما القادر بن ذي النو  

. ولكن ابن خلدون يشري إىل أنو مل سبض على إقامتو فيها سوى سنتني، فكان قتلو سنة (1)أبواب اؼبدينة أمام اؼبرابطني

 .(2)م(1089ىـ/481)

مّت لو ما أراد، واستقرَّ الوضع يف بلنسية ربت ضباية قوات اؼبرابطني، جلس على  بعد أن قبحت ثورة ابن جحاف على القادر، و  

كرسي اغبكم متنقاًل من كرسي القضاء، فبدأ بداية جيدة إذ قام بًتتيب أرزاق اعبند واػبدمة، ولكنو بعد ذلك استشعر غلظة 

 .(3)الرؤساء، وأظهر أهبة اؼبلك، فأقام يف بلنسية ملكاً عظيماً 

يكون لو مثل ما كان الرؤساء األندلس وأمرائها من الصيت ووفرة النقود، كما كان يطمح يف الوصول إىل ما وصل إليو  وأراد أن 

 .(4)القاضي دمحم بن إظباعيل بن عبّاد، يف إشبيلية، إال أنو مل يوفق يف ذلك، ألنو مل حيسن النظر وال ساعده القدر

مليئاً ابلوزراء والفقهاء والزعماء والغلمة أمامو، وأمام موكبو فكان يتصف ابألهبة والعظمة، وربقيقاً ؼبا كان حيلم بو، فقد كان ؾبلسو  

 .(5)إذ يتقّدمو العبيد والطّرد ويتأخر عنو اعبند وتستقبلو اؼبصانعة ابلدعاء والثناء

ق ُحُلمو، فقد ُدفع إىل أمور ويبدو أن ابن جّحاف مل يدرك الفرق بني أمور القضاء، وبني أمور السياسة، لذلك أخفق يف ربقي 

سلطانية مل يتقّدم قبُل يف غوامض حقائقها وإىل ركوب أساليب سياسية مل يكن لو عهُد ابقتحام مضايقها، وال ابلدخول يف ضنك 

 .(6)مأزقها

بني العقود، وانتحال كما أن ابن جحاف مل يكن يعلم أن تدبري األقاليم غري تلقني اػبصوم، وأن ُعقَد ألوية البنود، غرُي الًتجيح  

 .(7)الشهود

                                                           

 .304-150، ص4ذاري، البيان، جابن ع (1)
 .348-347، ص4، م1ابن خلدون، العرب، ق (2)
 .217، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ص32، ص4ابن عذاري، البيان، ج (3)
 .32، ص4ابن عذاري، البيان، ج (4)
 .32، ص4ابن عذاري، البيان، ج (5)
 .97-96، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (6)
 .97-96، ص1، م3سام، الذخرية، قابن ب (7)
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ىذا من انحية، ومن انحية أخرى انشغل ابن جحاف جبمع األموال والذخائر اليت تركها ابن ذي النون وجنوده، ومل يلتفت إىل  

فقد ُشغل دبا  األمور اؼبهمة وىي االىتمام ابؼبدينة وأىلها، وإعداد اعبيوش، والنظر يف تنظيم األمور السياسية واإلدارية وغريىا : 

 .(1)كان احُتجن من بقية ذخائر ابن ذي النون وشيعتو عن استجالب الرجال والنظر يف شيٍء من األعمال"

وبسبب سياستو الرامية إىل االنفراد ابغبكم، وعدم مشاركة اؼبرابطني لو، وتركهم وشأهنم يف اؼبدينة وعدم االىتمام هبم، كل ذلك  

وامر عبنودىا بًتك اؼبدينة، لذا، " انفضت عنو تلك اغبملة اليسرية من اػبيل اؼبرابطية اليت كانت جعل اغبكومة اؼبرابطية تعطي األ

فانعكس ذلك على وضعو يف اؼبدينة إذ ضعف مركزه وأصبحت عرضة لتدخل السيد  (2)تعّلق بسببها ومّوه على الناس هبا"

 م أو يقف دوهنم.القمبيطور وجنوده، وفرض اغبصار عليها، دون أن جيدوا من دينعه

ولقد أثرت الظروف الداخلية يف بلنسية على سياستو، وخاصة ضيق اؼبذاىب واألموال، وإىل جانب ذلك غلطة العدو اؼبالزم  

 . وىو ينتظر الفرصة اؼبناسبة لدخوؽبا والقضاء على الوجود اإلسالمي فيها.(3)ؽبا

مقتل القادر أثر كبري يف نفوس النصارى وقادهتم، لذا، بدأ خطرىم وكان لدخول ابن جحاف والقوات اؼبرابطية مدينة بلنسية، و  

يهدد اؼبدينة برائسة القائد اؼبغامر كما تسميو اؼبصادر السيد القمبيطور الذي قام بدوره بفرض حصار فبيت على اؼبدينة وأىلها، 

أمر الدفاع عنها، ولكنو بقي متمسكاً  مل تستطع التخلص منو بسبب سياسة ابن جحاف اػباطئة إذ مل يًتك اؼبرابطني وقادهتم

بكرسيو اؼبتهاوي أمام قوات القمبيطور ومعتمدًا على أىل اؼبدينة ؼبواجهة اغبصار اؼبفروض، فكانت النتيجة سقوط بلنسية بيده 

 م.1094ىـ/487سنة 

  

                                                           

 .97-96، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (1)
 .97-96، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (2)
 .97-96، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (3)
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 م( وقتله القاضً ابن جحاف:2900-2905هـ/501-584سٌة بٌده )السٌد القمبٌطور وسقوط بلن

، ويلقب (Rodrigo Diaz de Vivar)و الرواية اإلسالمية لذريق أو رزريق يو دايز دي فيفار، وتسماألصلي رودرجيإظبو  

 .(1)(Campeudor)القمبيطور  (Le cid)ابلسيد 

و، وجرأتو اليت ظهرت احملارب الباسل، وأصل ىذا اللقب يعود إىل فروسيتو وشجاعت (Campeudor) ويعين لَقُب )القمبيطور( 

-474السيد، فهذا يعود إىل فًتة إقامتو يف فبلكة سرقسطة ) (Le cid)، وأما لقب (2)ة مــع فارس قشتايل انفاريمبارز  يف

ألنو كان يقود جندًا من  (Le cid)م(، إذ تركت ىذه الفًتة آاثرًا كبرية يف حياتو، منها لقب السيد 1084-1081ىـ/477

لزمتو ىذه التسمية وصار جنده النصارى ينادونو عاد إىل خدمة الفونسو السادس  مااؼبسلمني، فكانوا ينادونو )اي سيدي(، فل

 .(3)(Mio cid)بلفظي 

رغش وينتمي إىل عائلة من بوىي من أعمال  (Vivar)أو فيفار  (Bivar)م يف قرية بيفار 1045سنة  (Le cid)ولد السيد  

 .(4)عهد اؼبلك فرديناند الثاينعائالت النبالء اؼبسيحيني، حيث كان أبوه قاضي قشتالة يف 

استطاع السيد إحراز مكانة مرموقة لدى شاقبة األول، فعاًل قبمو إذ أشغل منصب فارس اعبيش أي القائد العام، ولكن عندما  

 .(5)و وبني السيد القمبيطور، فعزلو عن قيادة اعبيشنانتقل العرش إىل أخيو الفونسو السادس ساءت العالقات بي

  

                                                           

وعالقاتو ، حسني مؤنس، السيد القمبيطور 125، ص2، ابن األابر، اغبلة، ج109، ص10ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، ىامش  (1)
)يشار إليو فيما بعد: مؤنس،  24م، ص2950، العدد األول، مايو سنة 3ابؼبسلمني، اعبمعية اؼبلكية للدراسات التارخيية، اجمللة التارخيية اؼبصرية، ؾبلد

 .325، رجب، العالقات، ص233-232السيد القمبيطور(، عنان، دول الطوائف، ص
 .  176، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ص325ت، صمؤنس، السيد القمبيطور، رجب، العالقا (2)
م(، مع أربع واثئع جديدة، ؾبلة كلية 1118ىـ/512حسني مؤنس، الثغر األعلى األندلسي يف عصر اؼبرابطني سرقسطة بيد النصارى سنة ) (3)

و فيما بعد: مؤنس، الثغر األعلى(، مؤنس، السيد ، )يشار إلي102م، ص1949، ديسمرب، 2، ج11اآلداب، القاىرة، جامعة فؤاد األول، ؾبلد 
 .233-232، عنان، دول الطوائف، ص325، رجب، العالقات، ص71القمبيطور، ص

، 134، أرسالن، خالصة اتريخ األندلس، ص176، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ص42مؤنس، السيد القمبيطور، ص (4)
 . 336، 335، ص1، أرسالن، اغبلل، ج309ؿبمود، قيام دولة اؼبرابطني، ص، حسني 233-232عنان، دول الطوائف، ص

Mencdex pidat, opcit, pp.127-129.W.Monigomert Wait, Ahistory of Islamic spain. 
Edinhurah at University press: 1963 P.199-200, (Watt: Ahistory: يشار إليو فيما بعد) 

 .178، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبعرب واألندلس، ص233-232، عنان، دول الطوائف، ص45-44صمؤنس، السيد القمبيطور،  (5)
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الفونسو السادس أبقى السيد يف خدمتو، ومل يستغن عنو ولكنو كان يتعامل معو حبذر شديد إىل أن ساَءت العالقات ويبدو أن  

نبالء  نبينهما، فسرعان ما غضب الفونسو على السيد وقرر نفيو من بالده بعد أن أوغر صدره عليو نبالء ليون الذين يكرىو 

 .(1)برغش الذين ينسب إليهم السيد القمبيطور

فارس(،  300م( ومعو ؾبموعة من الفرسان عددىم حوايل )108ىـ/474خرج السيد منفيًا من فبلكة قشتالة وليون يف سنة ) 

فتوجو معهم إىل فبلكة سرقسطة، وعرض خدماتو على أمريىا يوسف بن ىود اؼبلقب ابؼبؤسبن، فرحب ابن ىود بذلك وأصبح يعمل 

م(، مضى خالؽبا حيارب أعداءه واستطاع أن 1084-1081ىـ/477-474ت )لصاغبو، واستمر يف خدمتو حوايل أربع سنوا

قبمو مرة أخرى وتناقل الناس  فعالل (Almenara)ينزل ابلكونت رامون بنجري الثاين صاحب برشلونة ىزدية نكراء عند اؼبنارة 

 .(2)قصص بطوالتو

والتعرف على العادات والتقاليد العربية، وتعرف على طبيعة اؼبنطقة واستطاع السيد يف أثناء إقامتو يف سرقسطة تعلم اللغة العربية،  

رًا من قيود التبعية اليت كانت اعبغرافية، واألىم من ذلك أنو أصبح يعمل حبرية اتمة، مطلقًا لنفسو العنان يف شرق األندلس متحر 

 .(3)د من نشاطاتورب

اؼبرابطني مدينة بلنسية وكان وقتها ؿباصراً لسرقسطة، فغضب لذلك ظبع السيد القمبيطور خبرب مقتل القادر ودخول ابن جحاف و  

، فلم يكن سهاًل عليو قبول ىذه األوضاع (4)غضبًا شديداً، ألن القادر كان يدفع لو جزية مقدارىا مائة ألف دينار يف العام

القشتايل الرامي إىل إهناء الوجود اعبديدة ألهنا أهنت نفوذه وقطعت األموال عنو، وأفشلت جزءًا مهمًا من ـبططو، واؼبخطط 

 .(5)شرقي األندلسيف اإلسالمي 

  

                                                           

، فيليب حيت، اتريخ العرب، 51، مؤنس، السيد القمبيطور، ص281، عنان، دول الطوائف، ص29، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (1)
 .Watt. Ahistory, P.199-200. 301-309، حسن ؿبمود، قيام دولة اؼبرابطني، ص388، رجب، العالقات، ص41ص

، حسن ؿبمود، 102مؤنس، الثغر األعلى، ص، 141-140، سالمة اؽبريف، دولة اؼبرابطني، ص237-234عنان، دول الطوائف، ص (2)
  . 184-183، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب واألندلس، ص388، رجب، العالقات، ص301-309قيام دولة اؼبرابطني، ص

hnamuddin, Apolitical History, p.262-263. 
، 41، فيليب حيت، اتريخ العرب، ص102، الثغر األعلى، ص51، مؤنس، السيد القمبيطور، ص29، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (3)

 . 288. ، رجب، العالقات، ص301-309، حسن ؿبمود، قيام دولة اؼبرابطني، ص281عنان، دول الطوائف، ص
 .103ريخ األندلس، صابن الكردبوس، ات (4)
 .131كرمي عجيل، اغبياة العلمية، ص (5)
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ة إذ كتب يفبدأ القمبيطور التدخل يف شؤون بلنسية عُلو جيد حجة للتخلص من ابن جحاف واؼبرابطني، فاستغل حنكتو السياس 

وقال لو: إن البلد أصبحت ليوسف واداً لو كانت ـبزنة يف بلنسية، فرفض ابن جحاف، جحاف يهنئو ابلرائسة ويطلب منو أز البن 

بن اتشفني وأن تلك األطعمة التهمها رجالو، فغضب القمبيطور وأقبل حياصر اؼبدينة وأقسم أن ال يربحها حىت يظفر اببن 

 .(1)جحاف، ويثأر البن ذي النون

بو وىو ؿباصرة بلنسية والقضاء ويبدو أن القمبيطور ال يريد األطعمة، وإمنا كان يبحث عن سبب جيعلو حيقق مشروعو الذي حيلم  

على ابن جحاف، لذلك سار يف اغبال صوب بلنسية، وضرب حوؽبا اغبصار بعد أن أحرق ما حوؽبا من الضياع واؼبروج، واستوىل 

 على معظم األكباء القريبة، واقتحم " الكذية" ضاحية اؼبدينة الشمالية وفرض عليها سلطانو، وأنشأ ابن جحاف داخل اؼبدينة فرقة

 .(2)يشنها على أحواز اؼبدينة لتقاوم اغبمالت اؼبخربة اليت كانمن ثالشبائة فارس من اؼبرابطني 

ومل يستطع السيد أن حيقق شيئًا يف أثناء حصاره للمدينة، فلجأ إىل اغبيلة والدىاء حىت يفّرق بني ابن جحاف وقوات اؼبرابطني،  

رابطني بعد أن استثقلهم وضاق دبؤونتهم، فراسلو سراً وطلب منو إخراج وخاصة بعد أن عرف رغبة ابن جحاف يف التخلص من اؼب

، ويبدو أن ىذا العرض وجد قبواًل لدى ابن (3)اؼبرابطني من بلنسية، ويتعهد لو أبن بقيمو مقام ابن ذي النون ويقاتل عنو من يريده

أحسُّوا هبذه االتصاالت السرية فراجعوا قاضيهم فيما يدور جحاف، فلجأ إىل التفاىم معو، وبدأ بتدبري األمر، ولكن أىل بلنسية 

 .(4)حوؽبم

ؼبدينتهم، فقبلوا بذلك و القمبيطور، وأن التفاىم والصلح أفضل ؽبم ع أىل بلنسية دبا يدور بينو وبني واستطاع ابن جحاف إقنا  

 ، فانتهت تلك اؼبفاوضات إىل ما يلي:لوا يف اؼبفاوضاتودخ

  دينة آمنني.أن يغادر اؼبرابطون اؼب -1

 أن يعطي ابن جحاف إىل السيد شبن ما كان مودعاً دبخازنو من اؼبؤن وقت مقتل القادر. -2

                                                           

)يشار  71-70، ضبدي عبداؼبنعم، اتريخ اؼبغرب واألندلس يف عصر اؼبرابطني، ص150، 33-32، ص4ابن عذاري، البيان اؼبغرب، ج (1)
 إليو فيما بعد: عبداؼبنعم، اتريخ(.

 .241عنان، دول الطوائف، ص (2)
 .150، 33-32، ص4دبواقع ـبتلفة عند ابن عذاري، البيان اؼبغرب، جانظر ىذه الرواية  (3)
 .353، رجب، العالقات، ص150، 33-32، ص4ابن عذاري، البيان، ج (4)
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أن تبقى ضاحية  -4 .ع ن ذي النون ومقدارىا ألف دينار يف األسبو اعبزية اليت كان يدفعها القادر بن تدفع للسيد أ -3

 ية بيد السيد.الكذ

 .(1)ويبقى ىنالك ومعو السيد أن يرتد اعبيش القشتايل إىل جبالو -4

زية إن اؼبتفحص لشروط االتفاق جيد أهنا جاءت لصاحل السيد وقواتو، ألن مدينة بلنسية عادت كما كانت أايم القادر تدفع اعب 

ص من قوات اؼبرابطني الذين كان يهاهبم ويتجنب الصدام معهم، فنجحت خطتو فانفرد اببن للسيد وتقع ربت ضبايتو، وزبلُ 

 وأىل بلنسية.جحاف 

رابطني لتصرفات ن التوقف عنده قلياًل ؼبعرفة قبول أىل بلنسية، واؼبألحداث بعد ىذا اإلتفاق، ال بد موقبل اػبوض يف تطورات ا 

 ابن جحاف هبذه البساطة.

أتثرٌي كبرٌي على سكان اؼبدينة، ألن الفقهاء والقضاة لعبوا دوراً   ة زمنية طويلة كان لويبدو أن تويل ابن جحاف قضاء اؼبدينة لفًت  

كبريًا يف تسيري األمور وتوجيو أىل اؼبدن األندلسية ضّد ملوك الطوائف، فكانت كلماهتم وفتاويهم ونصائحهم ذبد أذااًن صاغية 

 القمبيطور. الف مع السيدأىل بلنسية ػبطوة ابن جحاف ابلتح لديهم، ومل يكن مستغرابً استجابة

ويبدو أن ابن جحاف وجد يف ىذا التحالف مالذًا للتخلص من خطر السيد وهتديداتو، ويف الوقت نفسو يتخلص من قوات  

 اؼبرابطني اليت بدأت تستحوذ على فبالك الطوائف لتوحيد األندلس ربت حكمهم.

غبامية اليت كانت موجودة يف بلنسية عددىا قليل وال ن تقبل دبثل ىذا اإلتفاق اؼبهني ولكن اأوأما قوات اؼبرابطني فال يعقل  

تستطيع مقاومة السيد وقواتو اؼبتحالفة مع ابن جحاف وأىل اؼبدينة، وخاصة أهنم فوجئوا هبذا التحالف، لذا، فضلوا اإلنسحاب 

 من اؼبدينة، وغادروىا بسالم.

من اؼبرابطني، وسينفرد اببن جحاف وأىل بلنسية، ف، إذ زبّلص لوحقق السيد القمبيطور ما كان يهدف إليو من ىذا التحا 

وسيلقي على عاتقهم عبء مقاومتو إذ مل حيد من ينجدىم أو يقّدم ؽبم أية مساعدة ضد ىجمات السيد اؼبتكررة واغبصار اؼبميت 

 الذي فرضو عليهم، ضارابً بعرض اغبائط شروط اإلتفاق اليت أبرمها معهم.

 تيالء على اؼبدينة على مراحل، ىي:واتو ليبدأ بتنفيذ ـبططو لالسلقمبيطور وقأصبح اعبو مالئماً ل 

  
                                                           

 .353، رجب، العالقات، ص.R.M.Pidal, Hud, p.449،  242عنان، دول الطوائف، ص (1)
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 المرحلة االولى:

 مضايقة ابن جحاف وإرىاقو على النحو التايل: 

 اإلغارة على ضواحي اؼبدينة والعبث فيها. -1

 اؼبالية اليت ال تنتهي إلضعاف اؼبدينة وأىلها اقتصادايً. كثرة مطالبو -2

  ، فوافق ابن جحاف مرغماً.لو ابلنزول مع بعض صحبو يف بعض ضواحي بلنسية ن ابن جحاف أن أيذنالطلب م -3

  اشتّط السيد يف مطالبو، فطلب ىذه اؼبرة إىل ابن جحاف أن ُيسلمو كل موارد اؼبدينة. -4

 .(1)الطلب الذي أاثر غضب ابن جحاف ىو تقدمي ابنو رىينة للسيد وذلك أتكيداً لوالئو لو اما -5

لق أبواب اؼبدينة يف تنتهي وخاصة الطلب األخري، فرفضها ابن جحاف وأغ حيتمل ابن جحاف مطالب السيد ومضايقاتو اليت ال مل

وجو السيد، وىذا الذي يريد الوصول إليو حىت جيد مربراً لفرض اغبصار على اؼبدينة واالستيالء عليها، فتبدأ بذلك مرحلة جديدة 

د القمبيطور، وىي من أشد الفًتات اليت مرت على أىل بلنسية ؼبا القوه من معاانة يف أثناء للعالقات بني ابن جحاف والسي

 عملية اغبصار.

  

                                                           

 .R.M.Pidal, Hud, p.449، نقالً عن 242عنان، دول الطوائف، ص (1)
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 المرحلة الثانٌة:

بعد أن قبح السيد يف مضايقة ابن جحاف، أخربه إبهناء اإلتفاق اؼبربم بينهما، والدخول يف حالة اغبرب، فأسرع وفرض اغبصار 

 بذلك األعمال العدوانية بني الفريقني.على مدينة بلنسية فبدأت 

عرف ابن جحاف أنو دبفرده ال يستطيع مقاومة السيد وقواتو، لذا، كتب إىل ابن عائشة قائد اؼبرابطني، يستغيث بو، وبعث يف 

أنو ال ، وك(1)الوقت نفسو إىل اؼبستعني ملك سرقسطة، فأرسل إليو يعده خرياً، كما أنو كتب إىل صديق عدوه الفونسو السادس

يعرف العالقة بينهما، ولكن استغااثتو ىذه مل ذبد من يستجيب ؽبا، لذلك ألقى على عاتق سكان بلنسية مقاومة حصار السيد 

 وىجماتو، وضربوا مثالً يف الصرب والتحمل دفاعاً عن مدينتهم.

اؼبرابطني والقوات اإلسالمية  ويبدو أن الوقت قد حان ليدفع ابن جحاف شبن تساىلو واتفاقو اؼبهني مع السيد على حساب

األخرى من ملوك الطوائف، وربمل كغريه من أىل بلنسية نتائج اغبصار الذي فرضو القمبيطور اؼبعروف بتعصبو للنصرانية، 

واالستمرار يف ؿباربة اؼبسلمني والقضاء على الوجود اإلسالمي يف بلنسية خاصة وشبو جزيرة أيبرياي عامة، لذلك صمم على دخول 

ا مالزمة الغرمي، وتلّذذ هبا طمع ُرذريق يف ملك بلنسية فلزمه دينة مهما كان الثمن وىذا ما يفهم من رواية ابن بسام التالية: قوياؼب

 .(2)ا، ويسبُق إليها ُكّل أمنيٍة ويطلُع عليها من كُل ثنية"أقواهتا، ويقتُل ضُباهت ينتسفتلذذ العشاق ابلرسوم 

اليب، ولكنو استخدم أساليب وحشية، مدفوعًا برغبتو الشديدة يف دخول اؼبدينة، لذلك شدد هبذه األس مل يكتف القمبيطور

 .(3)اغبصار عليها، وقطع عنها اؼبرافق، ونصب اجملانيق ونقب األسوار

اثة االستغضيها وحاكمها ابن جحاف إىل ومل تستطع وسائل بلنسية الدفاعية ربمل نتائج ىذه األساليب اؼبدمرة واؼبميتة، فبا دفع قا

أبمري اؼبسلمني يوسف بن اتشفني، ُرغَم بٌعِد داره وتراخي مقداره، وىذا البعد ال دينع أمري اؼبسلمني من إعطاء األوامر لقواتو اليت  

فلم  ،(4)كانت مرابطة يف مدينة مرسية، اجملاورة ؼبدينة بلنسية لتقدمي اؼبساعدة اؼبطلوبة إلنقاذ اؼبدينة احملاصرة لكنو تباطأ يف ذلك

يستطع قبدهتا، وسبب ىذا التباطؤ ىو االتفاق الذي أبرمو ابن جحاف مع السيد ودبوجبو أخرج اؼبرابطني من بلنسية مستغنياً 

 عنهم بعد أن توىل اغبكم مكان القادر، فًتكوه يصارع عدوه وحده.

                                                           

 .249عنان، دول الطوائف، ص (1)
 .98-97، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (2)
 .148-147، ص4، ج305، ص3ابن عذاري، البيان اؼبعرب، ج (3)
 .98-97، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (4)
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جهة كانت ولكن دون فائدة، وقد قبم عن يف حصاره للمدينة، وأىلها يصارعون اؼبوت وينتظرون النجدة من أية  استمر القمبيطور

   فيذكر"اثناء اغبصار وصفاً دقيقاً مؤرخاً ألحواؽبا  اغبصار أاثر وصفها لنا ابن عذاري ىذا

أصبح وضع اؼبدينة وأىلها أسوأ فبا يتصور العقل إذ ُعدمت األقوات ابعبملة وىلك  ه478من سنة  يف شهر صبادى األول 

ما ىو ديشي، وىذا كلو بسبب اعبوع الناتج عن دبستغرب أن يسقط الرجل ميتًا بينابء، وليس واستحكم الو س أالناس، وتواىل الي

تضاعف األسعار، ففي ىذا الشهر أصبح رطل الشعري دبثقالني ونصف، ورطل القمح بثالثة مثاقيل، وأوقية اعبنب بعشرة دراىم، 

 .(1)وبيضة الدجاجة بثمانية دراىم

نة أو التخفيف عن أىل اؼبدينة، طلب ابن جحاف النجدة من ابن ىود ورَغَبُو يف اؼبال والبلد مع اآلجر يف وللتخلص من ىذه احمل 

 .(2)استنقاذ اؼبسلمني من القتل واألسر، إال أن ابن ىود كعادتو ظل دياطل ومل يقدم شيئاً 

الوليد الوقشي. على التكلم مع ابن جحاف، ليأخذ  بقيت آخر ؿباولة من قبل أىل بلنسية إلنقاذ مدينتهم إذ اتفقوا مع الفقيو ابن

، واتفقوا معو على أن (3)ؽبم األمان ويسمح ؽبم ابلتفاوض مع الطاغية حىت يتخلى عن اؼبدينة بعدما قّدم عليها ابن ُعديس مشرفاً 

ائف، و بقية ملوك الطيعطيهم مهلة إىل آخر شهر صبادى األوىل حىت يتمكنوا من إرسال رسلهم يف طلب النجدة واؼبساعدة من 

واؼبرابطني، فوافق الطاغية على ذلك على أن تكون األبواب أبيدي الروم البلديني، فخرج الرسل يف منتصف الشهر اؼبذكور لطلب 

النجدة، ولكن اػبمسة عشر يوماً مضت دون أن يعود أحد منهم بشيء، عندىا فقد أىل بلنسية األمل يف العون واؼبساعدة، فوفوا 

 .(4)قمبيطورللقرروا تسليم اؼبدينة طهم و بشر 

  

                                                           

 .29، ص4ابن عذاري، البيان، ج (1)
 .29، ص4ابن عذاري، البيان، ج (2)
 .244. عنان، دول الطوائف، ص39، ص4ابن عذاري، البيان، ج (3)
 .244، عنان، دول الطوائف، ص39، ص4ابن عذاري، البيان، ج (4)
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 م( للسٌد القمبٌطور:2905هـ/584نهاٌة الحصار وتسلٌم المدٌنة عام )

، خضعوا لألمر الواقع، فخرج قاضيهم ابن جحاف ومعو عدد كن أن تنقذ مدينتهم بعد أن استنفذ أىل بلنسية كل الوسائل اليت دي 

 . ابلشروط التالية:(1)يم اؼبدينةمن أعيان اؼبسلمني والنصارى ووقعوا على تسل

  أن يستأمنهم على أنفسهم وأمواؽبم وأىليهم. -1

  أن يعطيو ابن جحاف ذخائر القادر. -2

 أن يتوىل ابن جحاف منصب القضاء الذي كان يشغلو من قبل، وأن يؤمن على نفسو ومالو وعيالو. -3

يكون مسؤواًل عن الضرائب، ومل ربدد لنا اؼبصادر أظباء  ا، أحدمها: يتوىل أمرىا، واآلخر:أن يعني شخصني اتفقا عليهم -4

 .(2)ىذين الشخصني، ولكن األرجح أن الذي توىل أمرىا ىو ابن ُعديس السابق الذكر

وبعد االنتهاء من االتفاق، أجاب كل منهما عن سؤالو، وانعقد الصلح، وفتحت أبواب اؼبدينة للقمبيطور ورجالو، وفور دخوؽبم 

يف االتفاق، فأول عمل قاموا بو، صعد صباعة منهم إىل أبراج اؼبدينة وأبواهبا وسيطروا عليها، ونزل القمبيطور يف  نقضوا كل ما جاء

م(، فكانت 1094ىـ/ 487القصر، وبذلك سبلك مدينة بلنسية قاعدة شرقي األندلس، وذلك يف منسلخ صبادى األوىل سنة )

. فاقًتن اظبو )السيد( هبا، فقالوا بلنسية السيد على اعتبار أهنا كانت (3)مدولة ابن جحاف ثالث سنني وأربعة أشهر وسبعة أاي

 .(4)مقراً غبكمو

                                                           

، اغبجي، التاريخ األندلسي، 31-30، ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، ص148-137، ص34-33، ص4ابن عذاري، البيان، ج (1)
 .235، السامرائي، اتريخ العرب، ص377-376ص

، اغبجي، التاريخ األندلسي، 31-30، ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، ص148-147، ص34-33، ص5البيان، جابن عذاري،  (2)
 .235، السامرائي، اتريخ العرب، ص377-376ص

ىـ، وىذا خيالف ما تتفق 488ويف موقع آخر من كتابو جيعل سنة التسليم  38، ص148-147، ص305، ص3ابن عذاري، البيان، ج (3)
 .134، 103صادر واؼبراجع، ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، صعليو بعض اؼب

 .84ابن الكردبوس، اتريخ األندلس،ص (4)
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ىـ/ سبوز 485استمر حوالـي عشرين شهراً، ابتداءاً من آخر رمضان سنة ) صاروىكذا سبت للقمبيطور السيطرة على اؼبدينة بعد ح

. فكان بني سقوط طليطلة سنة (1) م(1094يران حز  15ىـ/ 487م(، وانتهاًء دبنسلخ صبادى األوىل سنة )1093

 م(، وسقوط بلنسية ال يتجاوز التسعة أعوام.1085ىـ/478)

وبذلك زبضع مدينة بلنسية قاعدة شرقي األندلس للحكم النصراين بعد أن صبغت ابلصبغة اإلسالمية يف أثناء فًتة زمنية تقارب 

القمبيطور، إذ ضرب أىلها مثاًل يف غاية  م( وحىت سقوطها بيد710ىـ/92)الثالشبائة سنة امتدت منذ الفتح اإلسالمي ؽبا سنة 

 (2)الروعة على التضحية والفداء، وحب االستشهاد دون العقيدة وأىلها ودايرىا

  

                                                           

، 103، ابن الكردبوس، اتريخ األندلس، ص708، 806، ص2، ج404، 298، ص1، التكملة، ج126، ص2ابن األابر، اغبلة، ج (1)
، )يشار إليو فيما بعد: مكي 278، ص1980، 1ة، دار اؼبعارف دبصر، طالطاىر أضبد مكي، دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسف

 Encyclopacilia Brilannica, Volume, 12, P.140، 377دراسات(، اغبجي، التاريخ األندلسي، 
 .82عجيل، اغبياة العلمية، ص (2)
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 م(:5901هـ/488)وحرقه سنة ضي ابن جحاف هناية القا

على القضاء فيها، وذلك وفقًا لشروط تسليم استوىل السيد القمبيطور وجنوده على مدينة بلنسية، وأبقى القاضي ابن جحاف  

ية للتخلص من ابن جحاف، ومن العلماء والفقهاء و بلنسية أخذ يتحني الفرصة اؼبواتبعد أقل من سنة من دخولولكن و  اؼبدينة لو،

مكنتو األايم ل إىل نكبتو حىت أديدة يضجر من صحبتو، ويلتمس السبفيها، فتقول الرواية: " إن الطاغية بقي مع ابن جحاف مُ 

 .(1)من ذلك"

إذ قال: " مل يكن غضب الطاغية عليو إال لشدة صربه  جحاف جعلت الطاغية يتخلص من ابن وذكر ابن عذاري االسباب اليت 

 .(2)على تلك األزمة، واجتهاده يف طلب النصرة، ودفعو إايه ابلطاولة، رجاًء يف استمساك البلد وإبقاء الكلمة

 .(3)، واستخرج ما عندىم ابلضرب،وغليظ العذابرابتو، وجعل يطالبهم دبال القادرابعتقالو وأىل بيتو وقأمر وبناء على تلك    

، كان األمر يف ىذه اؼبرحلة عادايً أن يقتل القائد اؼبهزوم، وتصادر أمالكو وأمالك عائلتو وأعوانو، فليس غريباً أن يقوم الطاغية هبذا 

الطاغية نفسو يف اؼبدينة والتعرف على مراكز القوى فيها، وموطن ثروهتا وغناىا، وهبدف  ولكن أتخري التنفيذ جاء هبدف سبكني

تدبري األعوان واؼبساندين لو يف مسعاه حىت يتمكن من قتل مسلم ضمن اتفاق مسبق بينهما فال بد من الدليل واغبجة اؼبقنعة 

 للعامة إزاء تصرفو ىذا.

صبع األموال اليت كانت يف حوزة ابن جحاف وأىلو وقرابتو قبل أن يقضي عليهم ويبدو أن الطاغية أراد من ىذا األسلوب  

ويتخلص منهم، فتكون جرديتو ذات وجهني، األول: أخذ أموال ليست من حقو، والثاين: وىو األبشع حرق القاضي ابن جحاف 

 والتخلص منو.

بن جحاف، قرر التخلص منو عن طريق اغبرق، فأضرم انراً فبعد أن سلب أمواؽبم صبعها، ومل يبق يف حيلتهم شيء، ويئس فبا عند ا 

أمر حبفر حفرة للقاضي وأدخل فيها إىل ُحْجرتو. وسُوي الًتاب حولو، كيفية اغبرق فقد اما  .(4)أتلفت ذماَءه، وحرقت أشالَءه

                                                           

، بروفنسال، اإلسالم يف اؼبغرب 148-147، ص4، ج305، ص3، ابن عذاري، البيان، ج98-97، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (1)
 .192-191واألندلس، ص

 .151، 38، ص4ابن عذاري، البيان، ج (2)
 م.1963، 3، ط126، ص2ابن األابر، اغبلة، ج (3)
 .98-97، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، ق (4)
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 العمايرة نايف دمحم/ د.أ

 

 

 

جسده حىت يتعجل اؼبنية،  وضمت النار كبوه، فلما دنت منو ولفحت وجهو، قال: بسمميحرلا نمحرلا هللا ، وأخذ يضّم النار إىل

 .(1) م(1095ىـ/488ليتخلص من العذاب الذي غبق بو " فاحًتق رضبو هللا ويف صبادى األوىل من سنة )

وكانت هنايتو بعد أقل من سنة من دخول الطاغية إىل بلنسية إذ كان دخولو إليها يوم اػبميس منسلخ صبادى األوىل من سنة  

ابن جحاف رسالة يعزيو  اضبد بن جعفر بن عبدهللاالرضبن بن طاىر إىل الوزير الفقيه أبو عبد، وقد بعث (2) م(1094ىـ/487)

فيها اببن عمو أيب أضبد احملّرق تضمنت بعض خصالو وصفاتو رضبو هللا، إذ كان بعيداً عن القسوة، صفوحاً عن اؽبفوة، عطوفاً على 

ويوضح أبو عبد الرضبن يف الرسالة نفسها ربملو رضبو هللا  تلك األحرار بربهاػبريان، عزيزاً على اإلخوان، يستهوي القلوب ببشره، ودي

 .(3)  للمصاعب يف الدنيا، وتغلبو عليها، وما جلبو ألىلو من فخر واعتزاز وأن ما أصابو يعدُّ مصيبة للجميع

                                                           

، 4، ج305، ص3يان، ج، ابن عذاري، الب126، ص2، ابن األابر، اغبلة، ج08-97، ص1، م3ابن بسام، الذخرية، قسم  (1)
 .381-380، اغبجي، التاريخ األندلسي، ص204)ينقل معلوماتو عن ابن علقمة(، ابن اغبطيب، ص 148-147ص

 (.2التوثيق نفسو ) (2)
 .103-102ابن بسام، اؼبصدر نفسو، ص (3)
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 لمىركس األوروبي لمبحوث واالشتشارات الصابعاملؤمتر الدولي العمىي 
 "األندلض واألندلصيون يف التاريخ واحلضارة"

 ودرشة الدراشات العربية – أشبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 الصعودي جربين نسار/ د
 اإلوارات –زايد جاوعة

Email: nizar.alseoudi@zu.ac.ae 

 

 

Ref: 7/2018/222 

 يف الشعري اجاحلح ووغالطات املعنى تداولية
 :األندلصي اخلطيب بن الدين لصان اغتياه

 منوذجا الغرناطي زورك ابن رائية
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 د/ نزار جبريل السعودي

 

 

 

 ملخص

عن ماغالاات اجحااج  ا)ىي نفحٌة ىّبْت( كاشف ،ُب رائية ابن زمرك الاغرانطي يةاغالاات اجحاا امل إىل استكشاف البحثيهدف ىذا 

ملا  ىام والنص الشعري املدروس نصاليت اّتكأ عليها الشاعر ُب تزييف واقع العالقة بُت دولة بٍت مرين، ودولة بٍت األمحر ُب األندلس، 

األندلس، وخاورة اإلقدام على مهامجة  اإلسالمي ُبيزخر بو من سياقات ثقافية ، إضافة إىل حساسية ىذه املرحلة من اتريخ الو ود 

 وظهر اجحااج املاغالاي بصوربالاغة ُب الكشف عن طبيعة العالقة بُت الشاعرين ابن زمرك وابن اخلايب ، ال توأشمي إضافة إىلاملاغرب، 

ربول اجلمايل إىل  وماغالاة ذباىل املالوب وماغالاة املصادرة على املالوب وماغالاة ، املاغالاة ُب سياق االستشهادمتعددة منها 

 إقناعي.
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 الحجاج والمغالطة

اجحااج أبنو"دراسة التقنيات اخلاابية اليت تسمح إباثرة وتعزيز موافقة األشخاص على القضااي اليت  (1984-1912) يعّرف بَتملان

فالتأثَت ىو مبتاغى اجحااج، وتعد وىذا املوافقة ال تتم إال عرب التأثَت على األشخاص املستهدفُت، ( 103: 2010)طلحة،  تقدم هلم"

يو اللاغة من أىم وسائل التأثَت، وذلك أن نظرية اجحااج إسما ىي نظرية لسانية هتتم ابلوسائل اللاغوية اليت يتوفر عليها املتكلم بقصد تو 

يقة إىل االحتمال والنسبية، وتقوم نظرية اجحااج على النسبية، فاجحااج إسما ىو انفالت من صرامة اجحق خاابو و هة متكنو من التأثَت.

ويربز اخليط الفاصل بُت اجحااج واالستدالل "فاالستدالل ىو استنباط نتائج من مقدمات تفضي إىل تلك النتائج ابلضرورة وبال لبس، 

يبدو  صحيحأما املاغالاة فتعرف أبهنا استدالل فاسد أو غَت . (9: 2017)بلبع، واجحاة البالغية متفلتة من ىذه الصرامة املناقية"

، وقد رّكز النقاد (272: 2010، أسيداهو علوي ) وكأنو صحيح، ألنو مقنع سيكولو يا ال مناقيا على الرغم دما بو من غلط مقصود

على اجلانب التمويهي ُب املاغالاة ذلك أن املاغالاة ربتوي على حاج معو ة وتضليل، حيث يبدو الكالم ُب ظاىره سليما وذا مقاصد 

 .أنو ضمتوي ُب  وانيتو على  وانب متويهية يدة، ُب حُت 
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  صور المغالطات وأنماطها:
 ، وأشمها:ااج إلقناع املتلقي والتأثَت فيومثة صور عديدة للماغالاات املستخدمة ُب اجح

يستعمل ىذا النوع من املاغالاات كثَتا ُب اخلااب السياسي حينما ال تتاو غاية املتكلم رمو أوال: ادلغالطة يف سياق االستشهاد: 

املاغالاات اإلقناع، وإسما تتاو نيتو رمو اإلسكات، إسكات التذعُت الذي تدخل فيو مصادرة السيف/ القوة، ويشكل ىذه النوع من 

  يُراد إثباهتا، ويتم بنا  ىذا النوع من املاغالاات ابتباع عدد مننية املقدمة ابجحاج الباطلة، اليتحينما تلتبس القضااي الدي

اال تزا  املخل ابملعٌت من النص املضمن ، و االنتقا  وتوظيف النص الديٍت رغم اختالف املناسبة ُب النصُت :هااالسًتاتيايات، من أشم

: 2017)بلبع، هلي موضع البشرياملراوغة بوضع اإل، و اخللط ُب استعمال اإلشارايت لتحقيق إحاالت اهتامية، و نفسو بًتك بعض مجلو

14.) 

يتشكل ىذا النوع من املاغالاات حينما يلاأ املتحدث إىل إاثرة عواطف املتلقي من  اثنيا: مغالطة جتاىل ادلطلوب )حجاج القوة(:

أساليب غَت أخالقية كالتهديد والتحقَت، والتشكيك ُب   على أ ل اإليقاع بو، وقد يكون ذلك باريقة سلبية يعتمد فيها املتحدث

ضمِت ) كفا ة املتلقي ومصداقيتو، أو باريقة إصمابية تتمثل ُب الثنا  عليو واإلعال  من شأنو ومكانتو واالعتزاز دبصداقيتو، وذكر حماسنو

 -ذلك أن أي مقدمات من صنف )افعلوقد أطلق بعض النقاد على ىذا النوع من املاغالاات بـ )حااج القوة(،  (40-41: 2014

ال تفعل( ال ظمكن أن زمضعها الختبار الصحة واخلاأ، أو التصديق والتكذيب، فهي صيغ إنشائية ال ربتمل ىذا االختبار "ومن ٍب فإن 

: 1998)النويري، اجحاة اليت تقوم على ىذا النوع من املقدمات ال تستقيم مناقيا، إذ ىي ليست حاة أصال وإسما ىي هتديد"

426). 

 :: مغالطة ادلصادرة على ادلطلوباثلثا

ة ينشأ النوع من املاغالاات حينما تكون املقدمات مساوية ُب املعرفة للنتياة، فتاغدو اجحاة دائرية، إذ إن النتياة تبدو ماثلة ُب املقدم 

ليفة حاشيتو وأعااىم الكربى ، ويدخل ُب دائرة ىذا النوع من املاغالاات القول ابجلربية، وأن اخللق مسَتون غَت خمَتين " فإذا حاىب اخل

 (.439: 1998)النويري، "نع غَتىم، وحرمهم فذلك ليس ظلما منو ، وإسما ألنو ىو نفسو حمكوم بقضا  هللا القدميوم
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الذي ظمأل النفس حبالة من الرضا، ٍب ال يلبث  ضمقق اجلمايل قدرا من القبول النفسي واالرتياح، مغالطة حتّول اجلمايل إىل عقلي: رابعا:

)بلبع،  ة اتمة، أو شبو اتمة، ومن ٍب تنشأ املاغالاة بتحويل اجلمايل)النفسي( إىل اقتناع عقلي اثبتإن يتحول ىذا الرضا إىل قناع

وتكشف عن ،  (14: 7: ج2003)الشنًتيٍت، وبنا  على ما تقدم أتٌب ىذه الدراسة لتقرأ نّص ابن زمرك الاغرانطي (25: 2017

ُب تزييفو لواقع العالقة بُت دولة بٍت مرين ُب املاغرب، ودولة بٍت األمحر ُب األندلس، أاّيم حكم الاغٍّت ابهلل، وستحاول  اجحااج املاغالاي

اليت اعتمد عليها، لُيظِهَر القبيح التارطمي بصورة  أسماط املاغالاات اجحاا يةىذه الدراسة أن تقرأ املسكوت عنو ُب ىذا اخلااب، وتفهم 

 .مجالية إبداعية
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 إجراء تطبيقي

 لدى الشاعر ابن زمرك ُب قصيدتو الرائية ُب أسماط عدة، وتبدت ُب ىذه األسماط ُب املاغالاات اآلتية: تشكلت صور اجحااج املاغالاي 

 حجاج القوة واإلكراه(ادلطلوب )مغالطة جتاىل أوال: 

 (:403: 1985)ابن زمرك،  حبااج يصادر فيو املالوب، إذ يقوليفتتح ابن زمرك نصو الشعري 

 ىَي نفحٌة ىّبْت مَن األنصاِر            أْىَدْتَك فَ ْتَح ممالِك األمصارِ 

 يف ِبْشرَِىا وِبشارِة الّدنيا ِِبَا             ُمستمَتُع األمساِع واألبصارِ 

املقدمة نتياة ُب الوقت فاجحااج الصحيح قائم على مقدمة كربى ومقدمة صاغرى مفضية إىل النتياة الصحيحة، لكنو ىنا صمعل من 

  ة:التسلسل املناقي الًتاتيب للمحا ذاتو ويصادر بذلك

 –اذلجوم لو بشرى وبشارة : 2دعامة -أىدت فتح ممالك األمصار: 1ة دعام - اذلجوم على ادلغرب نفحة من األنصار: مقدمة)

 ال تعارضوه )خطاب قوة ( جيب أن تقبلوا بو وأنجوم على ادلغرب نفحة من األنصار )اذل : )مضمرة( النتيجة

وإسما تتاو الاغاية فيو إىل إسكات املتلقي، وإرغامو  ،ويظهر هبذا أن ىذا اجحااج املاغالط ال تتاو غاية الشاعر رمو اإلقناع أو االقتناع

ر إىل خااب قوة بفعل السيف مصادرا للنتياة على اإلذعان والقبول هبذا اجحدث، حيث يتبدل اخلااب العقلي املناقي ُب الظاى

إذ يُفَهم من اجلملة اخلربية )ىي نفحٌة( أن الشاعر يريد هلذا اجحدث أن يُذاَع خربُه بُت الناس، وىو صمملو  ،املتلقي على القبول هباوجمربا 

لألنصار، متكئا  -كما يسميو  –الفتح واصفا إايه أبنو نفحة عارية، تتصف ابهلبوب والسرعة واجلمال، مسندا أمر ىذه النفحة أو 

ٍب يشرع الشاعر ُب  (57: 1928)ابن اخلايب، على اإلرث الديٍت، فبنو نصر يعودون ُب أصلهم إىل سعد بن عبادة سيد األنصار

ْىَدتَك( فاألنصار أَ (ربويل الفعل الثقاُب إىل األنصار، ويقصي الاغٍت ابهلل، وىو املتحكم ُب كل األمور املتصلة هبذا اجحدث، حينما يقول

أىدوا ىذا الفتح للاغٍت ابهلل، فيصبح الفاعل املتحكُِّم مفعواًل بو، مل أيمر ومل يكن مسؤوال، بل إن األنصار ىم املسؤولون عن ىذا 

 .اجحدث

األندلس، وما من لقد كان بنو مرين ُب املاغرب نِْعَم املعاون والنصَت لألندلس، فقد كانت دولتهم " تقوم بوا ب املراباة واجلهاد ُب 

شك فقد كان هلذا املوقف أشمية ابلاغة ُب اجحفاظ على األندلس، ويوم ضعفت ىذه الدولة املرينية عن القيام هبذا الوا ب مع العوامل 
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كذلك كان من   (520: 1981)اجحاي، األخرى، عازت األندلس عن املقاومة، قاعت من أ نحتها، دما تركها فريسة ُب النهاية"

أال يدرك بنو نصر" خار اخلالف مع اجحليف الابيعي، الذي رتبو القدر فيما ورا  البحر إلذماد األندلس عند اخلار  سو  الاالع

  (:405: 1985)ابن زمرك،  واصفا الاغٍت ابهلل ابخلليفةِ  ويستمر (136: 1997)عنان، الداىم"

 َخليفَة األْنَصارملْ يَ تَِّفْق خِلَليَفٍة ِمْثَل اّلذي            َأْعَطى اإِللُو 

فالاغٍت ابهلل ليس كأي خليفة، بل ىو ُمنتَـَقى من بُت بٍت األمحر العائدين ُب نسبهم إىل األنصار، وىذا يؤكد شرعية اخلالفة ويدعمها، 

فا  الستمدادىا القوة من اخلالق عز و ل )أعاى اإللُو(، ومن النسب الشريف، وما ىذا إال تربير للهاوم على املاغرب، وتعميٌق خل

ولعل ُب وصف الاغٍت ابهلل أبنو)موىل/إمام(، يثبت صحة ما تقدم من أتييد الشاعر ، النسق املضمر وىو العدا  الشخصي البن اخلايب

 (:405: 1985)ابن زمرك،  على إضفا  الشرعية على ىذا اهلاوم، يقول

ٍد            َقْدَ َأْشَرَقْت أَ   ْم ُىنَّ زُْىُر َدرَاِريَوَمَناِقُب ادلَْوىَل اإلَماِم ُُمَمَّ

ولذا ذمد أن النتياة املضمرة اليت يريد إثباهتا تتمثل ُب فهذه الصفات تؤكد ثقافة االقتدا ، فالاغٍت ابهلل )إمام( أي قدوة ال طمائ،  

إلشارة املباشرة السم الاغٍت ابهلل )دمحم( ُب خااب القوة الرافض أي دعوى لدحض ما قام بو الاغٍت ابهلل حينما ىا م املاغرب، ويبدو أن ا

 ، النص، تبعث على الامأنينة والشكر واجحمد، استئناسا ابملعٌت اللاغوي لالسم، وداللتو الثقافية املتصلة ابلنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 الديين: االستشهاد ادلغالطي القائم على احلجاجا: نياث

الديٍت، ذبعل من االعًتاض فعال معاداي هلذا النص املقدس، وىذا نوع من اجحااج املاغالاي،  إن اعتماد الشاعر على سلاة املقدس

حيث أيٌب االستشهاد ابلنص املقدس  سرا ليعرب عليو احملا ج إلحداث التحول ُب فكر املتلقي، ومن ذلك اجحااج املعامي الذي 

   (:404: 1985)ابن زمرك،  وح( قائال)فتح الفت على أنولهاوم و لصفاتسم بتكرار لفظة الفتح، بل وو 

 فَ ْتُح الُفتوِح َأََتَك يف ُحَلِل الّرَضا        بَِعجاِئِب األزماِن واأَلْعَصارِ 

َنا"، وىذا تناص ديٍت  ا   (1)القرآن الكرمي، الفتح:  تعاىلوىذا الوصف يذّكر ابآلية القرآنية ُب قول هللا   :" ِإانا فـََتْحَنا َلَك فـَْتَحًا ُمِبيـْ

وىو صمَت النص املقدس ليؤثر ُب املخاطب عرب االستشهاد القرآن الكرمي، وظمكن متثل ىذه الفكرة عرب ليقوي فكرة اهلاوم على املاغرب، 

 ىذه اخلااطة للحااج:
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النتيجة  -دعامات: فتح ادلغرب جاءك يف حلل الرضا وكان أعجوبة الزمان  -فتح ادلغرب مثل فتح مكة مقدمة كربى  :

 ادلضمرة: مقاومة فكرة فتح ادلغرب كمقاومة ادلشركني لفتح دلكة 

ابسم القداسة الدينية، فالنص املنقول ال ظمثل  ر والرأيوىذا حااج ماغالاي اتكأ فيو الشاعر النص الديٍت املقدس ملصادرة الفك

اجلملة الفعلية ُب قول الشاعر)أاتك(، فهي تربئ الاغٍت ابهلل من التفكَت ُب ىذا اهلاوم، ولذا  ا ت  كلذلو ل مصادرة للامهور حاة ب

ىذا النص املشبع و قام الشاعر بتحوير األفكار، فصار الفاعل اجحقيقي )الاغٍت ابهلل( مفعوال بو، فالفتح  ا  للاغٍت ابهلل دون أن يالبو، 

ب اجلمهور املسلم ُب ال وعيو؛ ليحصل على التأييد ابالتكا  على مفاىيم السلاة الدينية، وقداستها املؤثرة، ابلثقافة الدينية، طماط

 (:407: 1985)ابن زمرك،  كلمة )املنشئات( ُب قولوويستمر ُب ذلك حينما نقرأ  

ْزتَُو يف وْجَهٍو  َتُو يف ادلُنشآِت َكأّّنَا                      َجهَّ  ِلَمَزارِ َأرَْكب ْ

ْنَشآُت"، فهذا السفن تستمد أمرىا من كالم هللا وقدسيتو، فال (24)القرآن الكرمي، الرمحن: مذكرا ابآلية القرآنية الكرظمة 
ُ
:"َوَلُو اجلََواِر امل

ة  ربمل من معاين   دال على صحة ىذا اهلاوم، ويستمر ُب وصفو بـ )املزار(، فما فعلو الاغٍت ابهلل ُب إخوانو ابملاغرب)زايرة(، والزاير 

احملبة واألخوة الكثَت، وبذا تصبح اللاغة املخاتلة بوقا للسلاة، ووسيلة إعالمية ذبّمل الفعل املشُت الذي اقًتفتو من قتل و تشريد، 

التحول  وإابحة لدم األخ املسلم، عوضا عن تو يو ىذا اهلاوم للنصارى املًتبصُت ابألندلس، وتتنامى حدة التوتر اعتمادا على ثنائية

 (:407: 1985)ابن زمرك،   يقول ملحما إىل الواقع الذي سيؤول إليو األمر ُب حال املقاومة،من اإلصماب إىل السلب، 

َها ِدََيَر بَ َوارِ   َعَمُروا ِِبَا َجنَّاِت َعْدٍن زُْخرَِفْت           ُثَّ انْ ثَ َنوا َعن ْ

:" َ نااُت َعْدٍن يَْدُخُلونـََها (23 )القرآن الكرمي، الرعد: القرآن ُب قول هللا تعاىليتقاطع مع فاجحااج املاغالاي القائم على االستشهاد 

ُلوا نِْعَمَة هللِا ُكْفرًَا َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهم َداَر البَـَوار(28)القرآن الكرمي، إبراىيم:  وقولو تعاىل " َوَمْن َصَلَح ِمْن آاَبئِِهم " :" أملَْ تـََر ِإىَل اّلِذيَن بَدا

ملوحا ابلتهديد إىل أن كل من سيقاوم سيكون عاقبتو البوار واهلالك،  حماولة من ابن زمرك لتأييد ىذا اهلاوم ابسم اإٍلسالم والقرآن،

وأما املرحبُت بو فسيهنؤون برغد العيش وكأهنم ُب  نات عدن، وىنا يتحول اجحااج من حااج قائم على قوة املناق والعقل إىل ترغيب 

 يتناَب وطبيعة اجحااج. وترىيب دما
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 صادرة على ادلطلوب مغالطة ادل: اثلثا

كان أبمر من هللا وليس أبمر الاغٍت ابهلل، وبذا ال ُيسَمُح ألحد أن يعًتض عليو، كما أنو كان   على املاغرب اهلاومابُن زمرك من أن  ذكري

 (:405-404: 1985)ابن زمرك،  ىداية من هللا، يقول ُب مفتتح نصو الشعري

 َوَسَرْت وأمُر هللِا طيَّ بروِدَىا          يُ ْهِدي الربيَّة ُلْطَف ُصْنِع الَبارِ 

من فكأّن الشاعر يزعم أن نصر املمدوح أمر ُمقدار. فمن يؤمن بقَدر هللا، عليو أن يصّدق أن النصر أمر راّبين مقرار. فاملمدوح مؤياد 

عية، فاملاغالاة تكمن ُب زعم الشاعر أن فعل املمدوح ربقيق ملراد هللا. واجحال أن  هللا، ومن يشّك ُب ذلك يكون قد ارتكب خمالفة شر 

كل شي  بيد هللا. فحىت أفعال األشرار ليست خار ة عن إرادة هللا، ومن ٍب فإن الزعم أبن عمل املمدوح قدر حمتوم، ال يقتضي 

 (:409: 1985)ابن زمرك،  ئالوىذا ما كرره ُب آخر بيت من نصو قا ابلضرورة أن يكون عملو عمل خَت،

 َوبَِقيَت ََي َبْدَر اذلَُدى جُتِْري ِبَا      َشاَءْت ُعاَلَك َسَواِبَق اأَلْقَدارِ 

اهلدى( ُب صيغ متنوعة فعلية وامسية على إياغال الشاعر ُب ربط أفعال املمدوح وأحوالو دباابقة مراد  -ويدل تواتر املعام الديٍت )يهدي 

قدسية يرمي الشاعر من ورا  إكسا  دمدوحو إاّيىا أن صمعل كل منازع لو داخال ُب دائرة الضاللة )عكس اهلدى( الشرع، وىذه ىالة 

كما يبدو اجحااج املاغالاي القائم على مصادرة املالوب حينما تكون املقدمات مساوية ُب املعرفة للنتياة، فتاغدو ،واخلروج عن املّلة

فالشاعر ينتقل من استعمال مفردات الكفر )دبعٌت اجلحود( إىل ، منوللنيل فكرة تكفَت ابن اخلايب  ابن زمرك كرر  فقداجحاة دائرية،

  (:405: 1985)ابن زمرك،  قائال )اخلروج من اإلسالم(، ُب ضرب من اإلياغال ُب إدانة ابن اخلايب.

عْ  َتُو ِمْن نِْعَمٍة                ال ََتَْنُس الن َّ  َماُء ِِبلُكفَّارِ َكَفَر اّلِذي َأْولَي ْ

"فقد تتّبع أعداؤه كلمات زعموا أهنا صدرت منو ُب بعض آتليفو، فأحصوىا عليو و رفعوىا إىل قاضي غرانطة أيب اجحسن النباىي، 

وبذلك ال ظمكن ألحد أن يعًتض، ألن ىذا القتل ًب ابسم الدين،  (62: 4: ج1997)الناصري، فاسًتعاىا، وسّال عليو ابلزندقة"

اجحقيقة التارطمية تؤكد سعي اجحساد والوشاة هلذا الفعل، فبعد أن استولوا على املاغرب، وأمسكوا اببن اخلايب، دسوا إليو من ولكن 

 قتلو، ولعل ُب طريقة قتلهم لو ومتثيلهم بو وإحراقهم جلسده، ما يدل على شخصنة اجحدث والرغبة ُب الثأر، من ِقَبِل ابن زمرك ومن معو،

: 1997)الناصري، ه من قربه بعد دفنو، وصلبوه وأحرقوه، ٍب أعادوه إىل قربه، حىت غضب الناس من فعلهم املشُتفقد أخر وا  سد
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وهبذا ًب التزييف ابسم الدولة وابسم الدين، ولكنو ُب اجحقيقة ما ىو إال أثر شخصي، فكثَت دما نظنو أىدافا للدولة، ما ىو  (62: 4ج

، وكثَتا ما ذمد ُب مكان الدولة بعض أانس، لديهم من السلاة أكثر دما ينباغي ملعظم الناس فيها" إال أىداف لألفراد الذين يو هوهنا

كما أن الشاعر يزيف حقيقة ما   (142: 1997)رسل،  وىكذا فإن متايد الدولة ينقلب ُب اجحقيقة إىل متايد لإلقليمية اجحاكمة"

ن منصبو؛ الستكمال ذبربتو الروحية ُب املاغرب، واتفقوا على أن يكون حدث مع ابن اخلايب فقد طلب من الاغٍت ابهلل االستقالة م

ذلك بعد عامُت لضبط األمور، ولكن" ما أن انتهت املدة حىت ابدر ابن اخلايب بسؤال سلاانو الوفا  بعهده والرب بوعده، إال أن 

: 2006)املاغراوي، دمتو وركوان إىل تدبَته"السلاان فا أ ابن اخلايب مرة أخرى بالب متديد املدة، وإفساح العقدة استئناسا خب

 :(405: 1985)ابن زمرك،  وتظهر ربوالت ىذا التزييف ُب قولو (173

َتُو من فاَس َجّنَة ُمْلِكَها                ُمتَ نَ عَِّماً ِمنَها ِبَداِر قَ َرارِ   َأْسِكن ْ

 يَعَة واْزَدَرى                 ِبُُقوِقَها َأحْلَْقَتُو ِِبلنَّارِ حَّتَّ ِإَذا َكَفَر الّصنِ 

فالفعل )أسكن( يدل على أن الاغٍت ابهلل ىو من وفر السكٌت البن اخلايب ُب املاغرب، وىذا زيف اترطمي، فقد كانت اخلاة تقضي 

خلايب، يقول ابن اخلايب:" وىو ضممل ذلك كلو ُب أبن يًتك ابن اخلايب العمل بعد سنتُت، ولكن الاغٍت ابهلل مل يرب بوعده البن ا

 انب املظاىرة على أمره، وعلمو دبحلي من الصيانة مللكو، والنظر بعُت األبوة ألىلو وولده، إال أن مل يبق بيٍت وبينو إال أن يذىب 

ٍب تتبدى الصورة الدينية حملاكمة ابن اخلايب، الذي كان ُب فاس) نة ملكها(،  (317: 1964)ابن اخلايب، القشر وينكأ اجلرح"

ستاذه وقد كان ُب دار النعيم)متنعما(، ولذلك كان ال بد من إدخالو النار)أجحْقَتُو ابلنار(، فابُن زمرك قد أعّد الذنب و هزه؛ ليربر قتل أ

 ابن اخلايب، حباة مزيفة أنو )َكَفَر الصنيعَة(.

ُر اخلايب مل يرد بتحولو عن األندلس إىل املاغرب خيانة الاغٍت ابهلل، فهو يقول: "وأمَْيُ هللِا الذي بو ُتْسَتْخَلُص اجحقوُق ، وتـَُيسا  إن ابن

كما   (16، 2ج :2003)ابن اخلايب، الستوُر، وٌتْسَتوَثُق العهوُد، وال تامئنُّ القلوُب إاّل بو، ما كاَذبـُْتُو وال راَضْيُت ُب اهلوادِة َطْوَلُو"

فابن اخلايب انتقل إىل املاغرب طلبا للزىد والتصوف  (330: 1: ج1939)التلمساين، أن وصيتو ألبنائو تدل على أمانتو وصدقو"

 (317-314: 1964)ابن اخلايب،  ورغبة ُب ترك العمل ُب السياسة، وأدا  اجحج( 13: 4: ج1997)الناصري، واالنقااع هلل
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)ابن  بعد أن شعر بتاغَت الناس من حولو، وعدم وثوقو أبحد (21: 4: ج1997)الناصري،  مدينَة سالإضافة إىل حبو السكن ُب 

 فالقول أبن ابن اخلايب )كفَر الصنيعَة( تزييف اترطمي حمض. (444: 4: ج2000خلدون، 

 التخييلي إىل إقناعيمغالطة حتول : رابعا

ابللاغة اجلمالية فقد توسل املتعلقة هباوم الاغٍت ابهلل على املاغرب، ةالتارطمي ماغالاة اجلمايل فقد بدت حينا زّيف اجحقائقفيما يتصل 

ليخفي النتياة القبيحة املمثلة ُب اهلاوم على بلد إسالمي إضافة على النتياة الوخيمة اليت أفضى إليها ىذا اهلاوم الذي املخاتلة، 

هلل، لو أنو مل يو و اىتمامو للتدخل ُب عرش املاغرب "أن يفيد كثَتا قد كان ُب قدرة الاغٍت اب، فلبسقوط األندلس ُب يد اإلسبانعّال 

)اجحمصي، من خالفات اإلسبان، ومنازعاهتم، ومن ضعف امللوك األوائل من أسرة ترانستمارا ابلذات، ولعل مصَت إسبانيا كان قد تاغَت"

ذا اهلاوم، وذلك من خالل اّتكائو على وقد صور ابن زمرك ُب قصيدتو ىذه أن أىَل املاغرب ُب شوق وانتظار هل (49: 1985

  (:405: 1985)ابن زمرك،  احملمول الثقاُب املشرقي، كما ُب قولو

ْعَن ِِبَا حننَي ِعَشارِ   َحنَّْت معارُِجَها إىل أعشارَِىا         دلَّا مسَِ

مضى على محلها عشرة أشهر، فهو يصور أن أما العشار فهي اإلانث من اإلبل اليت  واملعارج ُب اللاغة ىي اإلبل احملبوسة عن اإلانث

، وىذا حااج ماغالاي ضميد ابلتفكَت املناقي ليصَت أىل املاغرب مشتاقون هلذا اهلاوم، اشتياق معارج اإلبل إىل معار ها احملبوسة

 (:404: 1985)ابن زمرك، يقول ابن زمرك ، خاااب شعوراي مجاليا يتوسل ابللاغة الشعرية لتاميل القبيح التارطمي

 لو أَْنَصَفْتَك َلَكلََّلْت َأْدَواَحَها            تلَك البشائُِر َينَع األزىارِ 

فالصورة التخييلة اليت أوردىا الشاعر  ا ت لتقوي حاتو بصحة اهلاوم، عرب أنسنة الابيعة وبث الروح ُب الابيعة الصامتة، إذ ضمول 

تكليل األدواح ابألزىار امتنع المتناع بذلك اهلاوم )لكللت أدواحها(، ولكن الابيعة الصامتة إىل دليل متكلم ومشارك ُب االحتفالية 

إىل  نصاف، فالبشائر اليت َأسَنَد إليها الشاعُر الفاعلية، مل تُنصف الاغٍت ابهلل، فاملضمر اخلفي ُب ىذا البيت يدّل على أن كثَتين نظروااإل

ويتاّلى تزييف اخلااب من خالل تصوير ابن زمرك للهاوم على . نصىذا اهلاوم على أنو حدث مشُت، وىذا ما يكشفو ال وعي ال

 (:405: 1985)ابن زمرك، أنو لقا  وصال وحمبة، يقول 

ْتَك َطْوَع َتَسرٍُّع َوبََدْارِ  َلًة               لَب َّ  َوَخطَْبَت مْن فَاِس اجلَِدْيِد َعِقي ْ

90



 د/ نزار جبريل السعودي

 

 

 

هامجة صارت عروسا)
ُ
عقيلة( وأىل املاغرب سعدا  هبذا اهلاوم، لّبوه )طوع تسرّع وبََداِر( فهذا فالقتل والتشريد صار خاوبة، وفاس امل

 ربوير لواقع القتل والتشريد الذي عاشو أىل املاغرب حُت اهلاوم، كما ذكر الباحث سابقا.
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 الخاتمة 

الذي علم دبكائد ابن زمرك  )لسان الدين بن اخلايب( جحساابتو مع تصفيةً كان   خاابو الشعريمن ورا   ن اهلدف اجحقيقي البن زمركإ

مقام دمدوحو وأوضع مرتبة  منفأعلى ابن  ولذلك سعى ابن زمرك للثأر ،وأقصاه عن كل املناصب اليت طمع فيها ُب دولة بٍت األمحر

بيح مجيال غرظمو، واستمال قلوب املتلقُت عرب التصوير واإليقاع لكي ينساقوا إىل ما صرّح بو من مواقف، وما ضّمنو منها؛ إذ قلب الق

وركوبو مركب  ،ليكسب عرب اخلااب أتييدا تُثبت الواثئق التارطمية جمافاتو للواقع ؛واستفاد من طاقة اللاغة على التو يو واإلفحام واإلدانة

اد وقد اعتمد ابن زمرك ُب حاا و املاغالاي على عدد من املاغالاات أشمها: ماغالاة ذباىل املالوب، وماغالاة االستشهتزييف الوقائع. 

 الديٍت وماغالاة املصادرة على املالوب وماغالاي ربول التخييلي إىل إقناعي.
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ى:ىٌصَلْخَتْدُم

َةَِيَّسَُِلَدََنَْاْلََةَِئََيػَْبَِالََِْفََْيَّالقَِخَْاْلَََدَِعَْبػَُالََْنَْعَََفَِشَْكََْلَِلََةًَمََالئَِمََُةًَرََدَْقََُكَُِلََتَيَََْيَّائَِيميََالسََّجََهََنػَْمََْلَاَفَّأََىَرََتػَََددةٍَػتَََُيةٍَضَِرَْفػَََنَْمََِةَُاسََرََدَّالَقَُلَِطََنَْتػََ
يوَلََعَََاءًَبنََوَََ،حَِوَْالرَّوَََدَِسََاصتَََْْيََبػَََمَِائَِقََالََْاعلَِفََالتػََِّفََْطَُسَُوََتػََالَْوَََداؿَُِتَعَْاَاْلَهََتػَُةَشِتََيَّالمَِسَْةَإَِي َوَِىََةَوََّيَِنَْيَدَِةَعيَ جَِرَْاَمََعتََََةٍَّيَلَِاوَُدَََتََرةٍَْوَرَُيػَْصَََنََمَْضَِ
َلقَِالتَََّبَْطَْقَُِلََةَِبََاحَِصََمَُالََْةَِيَّسَِفَْالنػََّالتَِعََفََنػَْيَالصَِقََتػَََوَُتَُايػََغَََايَ ائَِيميََسََِاجًَهََنػَْمَََاهََفَِصَْوََِبََاءَِوََىَْاْلَََاءَِيََيمَْسََِبََوَْصَََةَُاسََرََالدََّتَْمَََيَ  َِفَْي
َ.َِبَّدََاْلََلَِمََعََالَْ
َنَْعَََةَُاسََرََالدََّتَْفََشََكَََ،يَّسَُِلَدََالنٍَََْـزَْحَََنَِلبََْؼ(واُلل ََةَِفََالُلََِْفََْةَِامََمََاضتَََْؽَُوَْطََ)َالةَِسََرََِةَِفَْيَّائَِوََىَْةَاْلََاطََطََاطتَِْةََِبََارََقََمََُالؿَِخََِنَْمَِوََََ
َالِتَْالتََِفعََانَْوَََةَِبََاتَِكََالََْاتَِالذََّةَِرََاكَِذَََِفََْخَِسَِرََتػََمَُالََْبَّىَاضتَُْوََقةَبََِلَِّعََتػََاَمَُهََلَ جَُوَََ،ةالََسََالرََِّفََْةَِّيَلَِّجََتََمَُالََْاءَِوََىَْاْلَََزَِرََبػَْأََ َفََشَْكََالََْلتَْاوََحَََا
َها.ََتَْشََايَََعََِتَالََْبَِارَُجََتََالََْالؿَِخََِنَْاَمَِهََنػَْعََ
َبَِوََ ؤطَ َورَُحَْمَِالََْوََىََُ،أليفَِإىلَالتََّاتَُالذََّعََفََالذيَدَََيَّسَِفَْالنػََّلَِامَِعََالََْنَْعَََفَُشَْالكَََيكوفَُذا

ُ
َلَِاظت َنَْمََِوعَِوضَُمََوالََْاتَِالذََّْيََبػَََةَِالقََعَِلَْر

َالَْىدفََُةٍَيَّائَِيميََسََِةٍَديَّقَْنػَََةًَهََجَْوَِ ََاطتطةََُتملََتكَْلَِوََ.َلرسالةَِِلََفِنَّالََْاءَِنََوالبََِيَِّوَوََدَاعتََْعَْبػَُالََْْيََبػَََالقةَِعَِالََْنَْعَََشفَُكََها
َ
َتَََّراسةَِدَِْلَِلََةَُيَّجَِهََنػَْاظت

َروعَفَالكشفَِالشََُّثَ َنَْمَِوَََ،ةٍَّيَدَِقَْونػَََةٍَّيَفَِوفلسَََةٍَيَّنفسََِةٍَدَّعََِوايتٍَتََسَْعلىَمََُاءَِالىوَََياءَِيمَْىلَلسَِوَْالََْالبوادرَََضحَُوََيػََُزكََّرَمََُيٍَظَِنَْتػَََديَُقَْتػََ
َالسَّاطََطََللخََِةَِىوائيَّالَةَِمََظَِالنََْنَْعََ َتبنتََْةديَّرَِة َرسالةَُالت َرَِفَِصَْوََِبََ،ـزَْحَََابنََِها َعربيَ كرًَفََِحتملََُةٍَالقيَّأخََْالةٍَسََها َأصَِا َيتَّيَْا َمَُسَِال

ََورَِصَُعَُالََْاتَِومََقَِمََُعََمَََفاعلَِعلىَالتََّدرةَِةَوالقَُوالواقعيََّهرةَِوالشََّةَِابلستمراريَّ
ُ
الذيََريَّكَْالفََِجَِضَْوالنََّصوراتَِالتََّقََمَْعََُسَُكَِعَْاَيػََتتاليةَؽتَِّاظت

ََدلس.النََِْفََْةَُالعربيَّةََُالعقليَّ إليوَوصلتَْ
َ
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ىةَمّدَقُم

ََوالخبارََِلحداثَِابََِحافلٌََوَُلنََّ،ةربيَّعََقافةَالََْالَِّّفََكبيةٌَََأمهيةٌََلوََُكريَّوفََِأدبََّبرتاثٍََةَُالندلسيََّةَُالعربيََّاكرةَُالذََّحتتفظَُ
ُ
َنَْعَََعةَِنوَّتََاظت

نشأََىذاَالدبَََإضافةَإىلَذلكَأفََّ،ااَوعاظتيَ وَعربيَ لَلدراستوَوحتليلؤىَ ُيََوفكريََّرفَّعَْمَََّراءٍَسمَبَِيتَ ىوََوَ،دلسَالنَِْفََةَِيَّعربَِالََْاضتياةَِ
َماؿَاإلفريقي.اـَوالشَّالشََّوبالدََِةَِالعربيََّةَِاصتزيَرشبوََالبيئةَالعربيةَفَنَْعََاَي َلَِّكَََُتلفةٍَؼتََُوفَبيئةٍََفَأقصيَالغربَِ

َهََِىذَِ
ُ
َ.ناَالعربَّتراثََِنَْاَمَِمًَهَِاَمَُزءًَجََُلَُشكَُِيََوَُلنََّالىتماـَََستحقََُيََوََهَُفػَََ،بداعَِىذاَاإلَاَؿتوََنََجتذبػَََأبفََْيلةٌَكفَََِطياتَُعَْاظت
َالماتَِعََىَالَْتتقصَََةٍَنقديََّاويةٍَزَََنَْمََِؼ(ل َةَوالَُلفَََالَُِفََةامََمََؽَاضتََْوَْالةَطََسََرَِ)فََحزـٍََابنََِنّرََِاربةََقََناَمَُرأيََْةَِالمهيََّهَِىذََِنَْاَمَِالقًَطَِوانَْ
َالنصََِرتالياتََِنَْعَََللكشفََِةًَيَّتقنََِأداةًَاَوََنهجًَمَََهابوصفَ،الىواءََِإىلَسيمياءََِفعلَِالََْيمياءََسََِفيَيتجاوزَُصَْةَفَسياؽَوََيميائيَّالسَِ
َيمياءَالعامة.السََِفروعََِنَْاَمَِهاَفرعًَبوصفََِالىواءََِيمياءَُسََِوَُتَْاقرتحَالذيَاظتنهجفَسياؽََ،الدبَّ
ََسعتََْثَََّنَْيمياءَالىواءَلدىَغرياسَوفونتينَومَِةَبسَِةَالىوائيَّنيَّالبََِىَربطَِعلراسةََُالدََّعمدتََْوقدَْ

َ
َجتلياتََِْيََبػَََنطقيَّإىلَالربطَاظت

َورأيوََِلبنََِالفعليََّلوؾَِوالسَّفَالنصََالىواءَِ َنَْوكلَماَوردَمََِ،اهََمَِاىتماورَوػِتََْسالةَِالرََّوىوَعصبََُ،فَىوىَاضتبََّخصيَّالشََّحـز
َ.َبوَوتتأثرََُاَعلىَاضتبَّسلبًََؤثرَُاَسببَأوَنتيجةَأوَآفةَتَُأىواءَإمَّ
َينبغيَالتَّؽتَ َلعلََّو ،يف الرسالة؟)اإليتوس(  هوى احلب   ورة  ص   تشكلت   كيف  َ:زيَّركََمَََؤاؿٍَسَُعنََراسةَُالدََّلتجيبََ َؤالًَلوَسََُنبوَُا
َفٍََََـزَْحَََابنََِالباحّوفَحوؿَََيتناقلوَُ َفَالدَّقَِوىو َفَاظتذىبَالظَّشَََتَمَُينَوََيو وهو  ،هوى احلب  يف  كتب  ي   أن   له   كيف  َاىريَّدد

  َ.المي؟جتمع اإلس  يف ال  عنه  كوت  س  ن ال  م   موضوع شائك ي عد  
َالدراسةََُأسئلةَأخرىَمهمةَجتيبََُةََذَتَ  كان االهتمام بسيمياء األهواء لاذا  و  ،اظتوضوعَاختيارََِوراءَََنةَِامَِالكَََابلدوافعََِتتعلقََُعنها

 األنظمة السيميائية األخرى داخل الرسالة؟ دون غريها من
َوقعَعليهاَالختيارََُوعلىَىذاَالساسََِ،حـزَابنََِهاَرسالةَُالتَتبنتََْمَوالخالؽَِّيَقَِالََْظومةَُنَْلناَمَََفَُتتكشََّراسةَِالدَََهَِذَِىَََالؿَِخََِنَْمَِ

إىلََوَِوتررتتََِالكتابََِإىلَدراسةََِالغربََُعمدََفقدََ،ااَوعاظتيَ ةَػتليَ مةَأدبيَّيَّوقََِ،فَموضوعةَاضتبَمعرفََّلوَثراءٌَاَاَتطبيقيَ منوذجًََلََلتشكَّ
َالضََّتسليطَِلَ،اللغاتََِنَْمََِدَِالعديَِ

ُ
َ.سالةَُلياَالتَتضمنتهاَالرَّمَالعَُلقيَّابََِزواايَتتعلقََُنَْفَمَِلََؤََوءَعلىَىذاَاظت

َابََِابدءًَرتابطةًََمَُةَمنهجيََّطةًَخََِراسةَُالدََّنتَْمتضَوقدَْ
ُ
َْيََفَحََِ،واءالىََْيميائياتَِلسََِظييَّنَْظتبح َالتػَّاَابَِرورًَأيديناَومََُْيََبػَََمةَالتَْقدَِّظت

َاظتكََّرَ َالىوائيَّاطََطََاطتََِعلىَاكتشاؼََِينَوالخيَُالّاََّبح َُز َتضمنمََكَََ،ةة ةَالندلسيََّقافيةَِالََّّةَِويَّاعتََْؿََوَْحَََزةًَك ََرَمََُخادتةًََراسةَُالدََّتَْا
ََالعالماتََِنَْمََِهاَسلسلةٍَبوصفَِ

ُ
ََةَِجذرَِتََاظت

ُ
َِفََةَِيَّالعربََِةَِللهويََّدادٌَتَِاَامَْهََلنػََّ،يَفَاآلخراىَِمََللتََّقابلةٍََوىيَغيََُ،الميَّاإلسََْجتمعَِفَاظت

َ
َ
َإقليََْةٍَوصيَّصَُخََُذاتََُولكنهاَ،رؽشَْاظت َوفلسفة َ،ةيَّلسَِدََالنََْةيَّالعربََِةََعقليَّالََْتَْخََسَ رَََالتََْصوراتَِالتََّقٍَمَْعََُنَْعََتكشفََإسالميةمية
َأسئلتََُلتَْكَّشََوََ

ُ
َتَُااعيدَََتَوَََتنوعةَُهاَاظت

ُ
ةَيَّوصَِصَُِبََُتَْشِتََوََُةٍَوحجاجيََّةٍَةَوبالغيَّغويَُّلََأدواتٍََنَْمََِالةَُسََالرََّوَُاَوظفتَْؽتَِّذلكََضحَُيتَ َ،فةتلَِخَْاَاظت

ََ.رَِوَْصَُعَُالََْرَِعلىَمَََقاءََوالبَََودََمَُالصَ َلوََُتَْرََفػَ وََالتََصَّالنَ َحََْوَرََُتَْدََسَّجَََةيَّداعَِإبَْ
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َأفََّيٌَأَْرَََةََذَتَ  ـَََتأثرةًَمََُجاءتَْـٍََزَْحَََلبنََِبَّاضتََُفةََفلسَََيعتقد ََوَِصلَِأبََِثرَِأَّالتََّدتا
َ
ََ،حيَّيَْسَِاظت

ُ
َاظت َأشار )رينهاتََلنديَّوَْاعتََُتشرؽَُسَْفقد

ََباينَّسَْاإلَوَِلَِإىلَأصََْهَُمردٍَََُـزَْحَََابنََِدََْنَعََِريَّذَْالعََُالنفسَََدورزي(َأفَّ
َ
َوَُأنَّوَََ،وَِسَِنَْةَصتَِِالذاتيََّورَِعَُوالشََّالتفكيََِطريقةَََدَْقَِفَْيػَََلََْوَُوأنََّحيَّيَْسَِاظت

َ.َيحيَّسَِمََالََْوَِلَِأصََْمنَْإلَََِفيفََالعَََريَّذَْالعََُاضتبَ َيعرؼََْلَْ
ََهَِىذََِتَْاجََرََ

َ
)أسيَلشيوس(ََاينَّبََاإلسََْبَُاىَِالرََّاءََجَََإىلَأفََْ،ىذاَالقرفََِنَْمََِالّال ََِالوربييَحىتَالعقدََِنَْمََِكبٍيٍَََعددٍََندََعََِلةَُوَْقَُاظت

ةَّرَمَََنَْمََِأكّرَََأحبََّقدََْزـٍَحَََنََابََْوقاؿ:َإفََّوينَّطَُالفالَبَّاضتََُّلَُـَلَيََُزَْحَََنََابََْفَّأبََِِالَذلكلَِعََمََُأيََىذاَالرََّوردََّ،ىذاَاظتوضوعَََسََرََودََ
ََ(.ٖٙٔ-٘ٔٔصَ،ََٖٜٜٔ،)مكيَينَّطَوفالالَبَّاضتَُةَاليَََّّمََِنَْمََِدرجاتٍََدَُيفقََِوَُاَجيعلَُؽتَِّ
َلفلسفةََِانعكاسٌََوََىَُمَتبهََِكَُِفََدََرََوَََماَوأفَََّ،ااَأخالقيَ لَنسقًَشكَ ُتََةًَحََواضََِفلسفةًََوفلَيتلكَسلمياظتَأبفََّالقائلََُمَُعَْالزََّاضتقيقةَِفَ

َابنَََِرسالةََِجهةََِنَْمَِاَأمَ َوَالخالؽَمكارـََِاإلسالـَإدتاـََُرسالةََِىدؼَََلفََّحةَِالصََّنَْمََِئَعارٍَاطَِخَََىوَزعمٌََهمَِوثقافتََِاليوانفَِ حـز
َاَاَاستقرائيَ جًَهََنػَْمَََاَاعتمدتَْهََأنػََّنجدَُفَ،هانفسَِ

َ
ََاربوَِجتََوَََبَّاضتََُقولتَِظت

ُ
َكماَأفََّ،الرسطيََّاظتنطقََِمنََْالستفادةََِقابلَِفَمَُةََِتلفََخَْاظت

ََةََالنظريََّهَِىذَِ
ُ
َاىريَّالظََّالصفهاينََّهاَأبوَبكرَدمحمَبنَداودَنََشَّالتَدَََالميَّاإلسََْبَّاضتََُلفلسفةََِتدادٌَىيَامََْبَّاضتََُفَفلسفةََِلةََتكامَِاظت

َ.َىػَفَكتابوَ)الزىرة(ٜٕٚسنةَ
وابنََسيَُّلَدََالنٍَََْـزَْحَََابنََِدََْنَعََِبَّضتَُا)َبينهماَفَكتابََِوازنةَِاَللمَُفًَصنػََمََُعََالكتابيَووضَََبيَََالكبيَََػتمودَالتشابوَََوقدَلحظَإشتاعيلَُ
ََصََخلََوََََاين(.الََّّنَْمََِالوؿََُىلَاقتبسََ-َداودَالصفهاينَّ

ُ
ةَأوَفَاببَالسرقاتَالدبيََّـَلَيدخلَُزَْحَََابنََِعملَََأفَّإىلََفَُؤلَِاظت

لوََقتَْحقََّتازةٍَؽتََُإىلَدرجةٍََيتفردَباَالكتابَُةٍََواترخييََّةٍَسيكولوجيََّاصتةٍَعََومََُأصالةٍََنَْبوَ)طوؽَاضتمامة(َمََِدََاَتفرَ ةَفضالَعمَّالعلميَّ
َ(ٖٙٔ-٘ٔٔصَ،ََٖٜٜٔ،مكي)َٔٙٛٔ)دوزي(َسنةََاعتولنديََّعّرؼَبوَاظتستشرؽََُأفََْذَُنَْاَمَُعاظتيَ َاورواجًََهرةًَشَُ
َخالؽَوليستَْالَعََمَََتكاملةًَمََُةًَلَنظريَ كَّشََلتََُ،ريعشَْادئَالتَّبََىاَمََجوىرََِوابهللََعلىَاإليافََِتقوـَُـَزَْحَََابنََِفَرسالةََِبَّاضتََُفلسفةَََإفَّ

ََابلواقعََِدوفَارتباطٍََةًَوريَّصََُةًَعقليََّمبادئََ
َ
َعََمَََوافقةٌََتَمََُخةٌَراسََِةٌَإسالميََّىيَفلسفةٌََة.ةَاليبييََّرفَشبوَاصتزيَةَِاإلسالميََّعيشَللحياةَِاظت

ََهاقوامَََلفََّالميَّاإلسََْريعَِشَّالتَّ
ُ
َ،والعقلََُ،والدينََُ،:َالنفسَُةَِالساسيََّالتشريعَِدََُقاصَِىيَمَََةَالتَْريَّروَْالضََّسَِمَْاطتَََْمَِعلىَالقيَّحافظةََُاظت

َيتحددََُ،النسلََُ،واظتاؿَُ َةََالفرديََّقوؽََاضتََْجتمعََُسَُاطتمََْمَُالقيََّهَِىذََِ.وَُوكرامتَََوَُأمنَََويفظََُوَُسلوكََُويتحددََُبَّيََُِنَْبَََِاظترءََِعالقةََُوبا
ََةَِيَّوحَِمَالرَّابلقيََّتتمََُخالدةٍََةَفَحضارةٍَيَّواصتماعَِ

َ
ََإطارَِِفََ،هللاَلشرعََِالمتّاؿََِالؿَِخََِنَْمََِةَِالبشريََّاضتياةََِشأفََِنَْعليَمَِالتَتََُةَِيَّادَِواظت

َالتجاربستقراءَابَةٍَإىلَقضاايَيقينيََّيصلََُوَُفَأنََّاظتنطقيََّعنَالستقراءََِوىوَخيتلفََُاظتعنويََّالستقراءََِوىوَمنهجََُدقيقٍََعلميََّهجٍَْنَمََ
َوالقصصََِفَالخبارََِالعمليََّوالواقعَََِالعقليَّالتنظِيََطريقََِنَْعَََوالواقعََُعليهاَالنصَ َيقوـَُعامةٍَََةٍَليَّمبادئَكََُاستخالصََِةَلجلَِشريَّالبََ

ََ.والنوادرَالتَنقلتهاَالرسالةَُ
َ
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ىاُتَمويَقوالُمىكوُمِفاألهواء:ىالَمىوموائواُتِد

َالقرفَََِنَْمََِعينياتَِسَْفَالتََّبيقيَّطَّوالتََّظريََّالنَّيعلىَاظتستويَالىواءََِيميائياتَُسََِدتَْشيَّ َكتابَِِىذا ماَعلىَيدَغرياسَوفونتنَف
َ
ُ
َ.ٜٜٔٔالشياءَحالتَالنفس(َسنةََحالتََِنَْواءَمَِيميائياتَالىَْفَبػَ)سَِنوََعََاظت
َأفََّو َبعيَْوكينونتََِابلذاتََِقةًَتعلَ مََُالنفعالتََِنَْمََِةٌَلََسَِلَْاعتوىَسََِابعتبار َعََدًَها َإىلَبعضََِإضافةًََ،وَُنظريتَََغرياسََُسسَ َأََلعَْالفََِنَْا
َ
ُ
َاإلبستمولوجيََّستوايتَِاظت َة

ُ
َبعلمَِاظت َأدَ ؽتَِّاتَسانيَّالنفسَواللََّتعلقة َبػََا َإىل َوالستهوائيَّكالتوتريَََّجديدةٍََمفاىيمٍََورةَِلَْى َوالصَّة يورةَة

َة.َالىوائيَّ
َ،عملٍََلَّلكََُالزمةٍَمََُىاابعتبارََِابلذاتََِعملٍََأيََْبذلكَربطََِيفةًَضَِمََُامةَِالعَََاتَِيميائيَّللسََِانعطاؼٍََكنقطةَََِالىواءََِيميائياتَُسََِظهرتَْ
ََالنفعاؿَََتتضمنَُفقطَبلََعلىَالفعلََِلَتشتملََُاولنَّ

ُ
َااعتَِغاشتَرةََدائََِتَْعََسَ َوَوَََيميائياتَِتَالسَِفهيَبذلكَأغنَْ؛َللعملََِصاحبََاظت

لََاَقدَْشديدًََأتثياًََلوؾَِفَالسََّتؤثرََُالنفعالتََِأفََّواظتعروؼََُ،الىواءََِع َِبَْومَََالعاطفةَِمنبعَََِهابعتبارََِالرتكيزَعلىَاصتسدََِريقَِطَََنَْعََ
َفَاظتعىنَوآلياتََِهَِأثرََِىَوبيافَِوََاعتَََْفَِصَْعلىَوَََةَِراسََالدََّهَِفَىذََِالعملَُناَجرىَىََُنَْمَِ.َاضتقيقةََِعلىَوجوََِهَُقدرَََولَنعرؼََُوَُنعيَحجمََ

َ.َوَِالَِتغََاشَْ
َجئَْ َإىلَالتعريفَِوإذا ََنا

ُ
َاءَأوَْوََواطتَََاءَِضََوالنقََِالفراغََِؿََحوََْتدورََُعديدةًََافٍَعََمَََلَُمََيشََْمقصورٌََاسمٌَوىَاعتَأفََّللهوىَؾتدََُيَّجمَِعَْاظت

ََبوطَِواعتََُالسقوطَِ
َ
َ،طرابَِوالضََْاؿَِعََوالنفََِعلىَالقلقََِيدؿَ َاربٍَقََتػََمََُِبَّلَْسَََؿٍَلوٍَدَْمَََذاتَُهاَوكلَ َوَاضتيةَُانيَِعََمَََنَْمَِوَََ،النقضاضََِوَلَِيَْواظت

َ.الفردََِوؾَِلَُإىلَسَُجمََُرتََتػََُالتََْوالحاسيسََِفَِوالعواطََِرَِاظتشاعََِنَْمََِموعةٌَغتَََْوََىََُأوَْ
َالعشقََُابنََِوعندَََ َاعتوى: َإرادتَُالنفسَِوىوىََ،فَمداخلَاطتيَوالشرَيكوفََُسيدة َأََعَُرتََْوَََ،ا: َالشيءَََاإلنسافََِاءَوتعنَػتبةََوََىَْو

َلَّجََوَََزَّيَهللاَعََاصَِعََمَََمنَْاَوماَتدعوَإليوََِاعتوى"َأيَناىاَعنَشهوتَََِنَْعَََفَالذكرَاضتكيمَ"ونىَالنفسَََجاءَ،وَِوغلبتوَعلىَقلبَِ
رَاعَِشََمَََكيزَُ"َتْرَعلىَأنوََعلمَالنفسَيػُعرؼَفَوَ،بَِّاضتََُبَِمراتََِنَْمََِمرتبةٍََؿَُواعتوىَأَوَ،(ٓٚٔصَ،مادة:َىويَ،ٖٕٓٓ،)ابنَمنظور

َالتََْفاتَِالصََّكلَِّوىَبَِاعتَََْلوؿَُدَْمَََطََبََتػَََارَْالكريََْالقرآفََِوِفََْ(.ٙٙٗصَ،د.تَ،وآخروفَ،"َ)السيديٍَمعََءََُشيٍََأوََْصٍَخََْشََِفََالفردَِ
َ(.َٔٚصَ،َ،ٜٔٛٔ)بطاويَاإليافََِوةَِذَْجََُادَِوإستَََْ،رَِالكبائََِابَِكََتَِعلىَارََْضَُرَِّحتَُ

َيَْىََِحاسيسَِوالَاطفَِوََوالعَََفعالتَِالنََْأفََّالطوفَُأفََْدََكَ أَإذََْ،دَِسََعلىَاصتَََْرأَُطَْهراتَتََظعنَدتَدَُولَ تََاعتوىَيػَََفإفََّ،ةَِوأماَفَالفلسفََ
َ
َ
ََبَِّواضتََُْكالغضبَََِالىواءََِنَْمََِلةٍَوَأرسطوَإىلَرتَُْكماَتنبَ ََ،هاإىلَتررتتََِالتَيسعىَالعقلََُاـَُاطتَََْادةَُاظت

ُ
اَفَىََِرَوَْلىَدََعَََدََأكَ وَََافسةَِنََواظت

ََإقناعَِ
ُ
َمَِكَُحََالتََّجهةََِنَْمََِقَِاعتوىَواظتنطََِْيََبػَََربطتََْاََهََاَأنػَّمََكََََرَِشََالبَََْيََبػَََاتَِالختالفَإىلَكشفََِوَُنظريتََُقادتََْ)اظتتلقي(َوقدَْبَاطََخََاظت
ََالتَِعََفَِانََِْفَْ

ُ
ََةََِيَؤَْاَلرَُقًَفػَْيههاَوَِب)الباتوس(َوتوجَِاطََخََاظت

ُ
َ.َ(ٔٗ-ٓٗصَ،ََٕ٘ٔٓ،)لديةَمَ)اإليتوس(تكلَِاظت

ََلَالنفعالتَِيلحتَوَ،ةٍَبدقَََبَِّاضتََُرَِشاعَِمَََصنيفََِتَوَََفَِصَْىَوََلََعَََلََمَِعَََدَْاَقََهََدراستََِبصددََِنَُؿتَََْالتَْوََِرسالتََِـَِفَْزَْحَََابنَََاَأفَّمََكََ
ُ
َةَِقََرافَِاظت

َةََِربََجَْالتََّخالؿََِنَْلوَمَِ
ُ
ََأوََْواإلحساسَََوليسَالشعورَََةََِبَغَْالرََّنَْعَََدَُيّةَيتولَ دَِتَاضتَََركاْيَدََِةَِفََاعتوىَفَفلسَََدَُناَؾتََِنَ لكََِ،الحظةواظت

ُ
َتعةََاظت

ٌَََوََوىَُ َمَِكّيًَََبَُرتَِقيمفهـو َقدَ ِيَظَِنَْالتػََّنَْا َالتَْيَّيميائَِالسََِتوَُمَََالذي َتصنفَالنََْلَُمََتعََْة َضَِوريَّعَُالشََّاؽَِسََعلى َاطََطََخََِنََمَْة فةَواصَِة
ََِفَْوىَاعتَلفَّ،(ٗٗٔصَ،ََٕٓٔٓ،)غرياسَللشعور

َ
ََتَُلَيلتفََِللَّدََِتركيبََّيَّيميائَِالسََِهوـَِفَْاظت

ُ
َنَْمََِدَُسََجََتََتػَََكياتَالتَْحَْإىلَاظت

َصوراتََِذلكَعلىَالتَِّفََدةًَتمَِعَْاعتوىَمََُوفَِزَُفَؼتَََْتبح ََُاءَِوََالىََْيميائياتَِسََِلفََّ،للمعىنَوالرتكيبَابلغةًََأمهيةًََيعطيوإمناََ،وَِاللَِخَِ
َ
ُ
َ.َوََكيِفّيِةَاْشِتَغالِوَابَِطََاطتََِْاعتوىَِفََاتٍَيَّطََعَْمََُنَْعَََلإلفصاحََِداتَِتقَِعَْواظت
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ىىوانِنِعةىاِلّوومواِئِد
ََللتَِالدََّنَْمََِالعديدَََلَُمَِيَََْنوافَُعَِالَْ

َ
َالرتكيَْابلبنيََّونةَِىَُرَْاظت ََةَاإلخبارَفَصيغةَِيَّادَعلىَأسلوبَِمََتَِلعَْابََِةَِبَِة

ُ
َبَْاظت

ُ
َاظت َ)طوؽ( ضاؼَإىلَتدأ

َولَيربحَُاَيَُمََمّالَلََِبَُرََضَْطوؽَاضتمامة(َيَُ)َىا؛َذلكَلفَّيَْىاَإىلَغََةَلَتتجاوزَُفيَّتعريََْةٍَيغ)زتامة(َبص ةَتمراريَّالسََْللةَُفتكوفَدَََ،لـز
َللةَُالدََّهَِذَِىَىََتبقَََوَ،وَِدداتَِوػتََُىذاَالستمرارََِاتَِقومََمََُنَْعَََتكشاؼٍَواسََْ ٍَبََْاظتتلقيَفَرحلةََِدخلََُيَلَ،ابلعنوافَطَُرتبَِماَيََْىيَأوؿَُ

َدةٍَدَّػتَََُؿٍَاوََحَْأَدَِدوَْحََُإلَِفََْتمرارَِلسَْابََِمَُسَِلَيتَ َزـٍَحَََابنََِنظرََِةَِهََجَْوََِنَْمََِبَ اضتََُلفََّ،ّلؼ(والََُةَِ)فَاللفَََاطتربََِةَِصيغََِبََىونةًَْرَمََ
ََُبَ اضتََُلكنََّ،لزائََِضٌَرََعَََأوََْضتظيََّبَ حََُاؾَََنَهَُفَ؛فةْوَرَُعَْمََ

َوَُقوامَََةَلفَّابلستمراريَّالشريفَاظتتسمَوافَىوَاضتبَنفَالعَوَُنََْعََرَبَخَْاظت
َ.ابَُؾتَْواإلَالزواجَُ

ََها:ْنَمََِافٍَعََمَََةََدَّعََِلَُمَِفهيَحتََْالكتابََِاؽَعنوافَِيَََسَِِفََالةًَدَََةًَيَّزَِرمََْةًَالمََعَََلَُشكَِوؽَتََُالطَ اينَعََمَََموـََعََُأفََّدَُةَؾتََِغََاللََّجمَِاابلرجوعَإىلَمع
َكلََِّقَُلَْطَُويََُ،(الفعلَ)َطَوؽَنَْمََِدرٌَصَْمَََالط وؽَُلشيء؛َفابََِةَُاطََاإلحََ :دارةت  االس   -١ وَطوؽَاضتُلّيَالذيَْنَمَِوَََ،شيءدارَبَِتََاَاسَْمَََعلى

ََ.َمادة:َطوؽ(َ،ٖٕٓٓٓ،)ابنَمنظورالونَََِرََائَِسَََالفَُخيَََُريشٍََنَْهاَمَُِييطَرقبتََماَؽَاضتمامةَوىوَوَْطَََأوََْ،ُياطَبوَالُعنق
الرضََنَْاَمَِرًَبػَْشََِعََطََاقتَََنَْمََ"ََقاؿ:َ-ملَّسََوَوََليَْىَهللاَعََلَّصََ-هللاََرسوؿَََفَّّأََوَِحَِيَْحَِصَََِفََْخاريَ روىَالبَ : التكليف وااللتزام -٢
َطوَّمًَظُلَْ َيوـََهللاَإايََّوَُقََا َ)صحيحَالبَ ْيَضَِْرَأََعََِبَْسَََنَْمََِةَِالقيامَََه َاضتدي ََ،اريَّخََ" َيَََنَىََُؽَُوَْوالطََّ(ٓٔٙٔرقم فَلَليَْكََْالتَّىَنَعَْبَََُِدَرَِا

وَتََليػََْ،َُطوِّقتَذلكَأيأينََُّتَلوَْقاؿ:َ"وددََْيَِحََِـَِوَْالصََّمَِفَْلَّسََوَوََىَهللاَعليَْصلََّأبَقتادةَومراجعتوَالنبََّ َُديَِحَََوْنَمَِوَِالتقليد،َ
َ.مادة:َطوؽ(َ،ٖٕٓٓٓ،)ابنَمنظوريترََدَْلَداخالَفَطاقتَوقَُُجعَِ
َالتََْةَُالقيَّالخََْةَُمََالقيََْدَُسََاَتتجَََنَىَُوَََ،وْنَمََِقةٍَشََلَبََِيُفعَََأفََْنَُكَِاَيَُْمََِلََوىوَاسمٌََ،اقةوالّطوؽَىناَبعىن:َالطََّ:الشيءعلى  درة  الق   -٣
َاضتََُجَُِوَرََالذيَيػََُبَّاضتََُوـَِفَمفهٍَََُـزَْحَََابنََُىاََدََصََقََ َوىو ََالطاىرََُبَ لو

ُ
يتَبعىنَيَََْلفظٌََالطوؽَََلفََّ،شَِالفواحَِوَََيلةَِذَِالرََّنَْعَََهَُنزَ اظت

ىذاََوفَُكََُيََدََْقَوَََمادة:َطوؽ(َ،ٖٕٓٓٓ،)ابنَمنظورَوْنَمََِشقةٍَبَََِلََفعََُيََأفََْنَُكَِاَيَُْمَََدارَِقَْمَِِلََمٌَاسَْوىوََ،ايةغََأيَأقصىَالََْ(الطاقة)
َىََدََُجِيَقةَالِتَشََمََىنَالَْعَْمََدىَلَِصََ

ُ
َنَْلياَمَِعَُةَمََْيَقَِاَوََيَّاسَِاَأسََمًَوَِّقََمََُهَِعتبارَِوابَهَُاىدَغرائزََجيََُْيََحََِفَِالبدَََوةَِهَْشَََنَْعَََعّففَُتََالذيَيػَََمنَُؤَْاَاظت

ََمَِيَِّقَِ
ُ
ََتمعَِجَْاظت

ُ
َ.لمسَْاظت

دىاَؾتَََللةَِالدََِّفََْرَُننظََُحيََ"قبحَاظتعصية"َوَ"وفضلَالتعفف".ََفَاببَزهَُزَّىذاَاظتعىنَوتعَََيدَُؤََتػََُرةٌَالةَمباشَِحََإَِ)طوؽَاضتمامة(َفَوََ
َأيضًََويتضحََُالعفيفَالذيَينتهيَابلزواجََِبَّاضتَُْرةََُكَْفََِوَُاَقوامَُنصَ َدَُتشيَّ ََدَُيشيََّاَفَ"اببَالوصل"َحي َُىذا

َ
َاظت َللرتكيزََِ َُحََبَْىذا

َالقَُعلىَالوظيفةَالجتماعيَّ َوالوظيفة َيَّدسَِة َإىلَالرََّارةٌَشَْإَوفيوَِةَللزواج.
ُ
َعََِإليوَملفوظََُلَُيَْسَالذيَيََِقدَّابطَاظت َدََنَْ"قوس"َلَسيما

َ.َالؼَِئتَِوالَمعََِاصتَْاينَعََمَََنَْإليوَمََِيلَُؼ(َوماَحتََِبدللةَ)اللفةَوالل ََبطَِالرَّ
َيتضحََلَ،ةَالزائلةنيويَّالدََّةَِزوََالنََّْنَْوَعََمَُوالسَ َففَِعوالتََّلبذؿَِابََِعلقَُيتََمٍََهَِمََُالعنوافَفَجانبٍََةيميائيَّسََِنفهمَََأفََْنَُكَِيََُْعلىَىذاَالساسَِ

ََلكنََّ،ةَِعلىَاحملبََةَمََالقائََِاءَِوََالىََْصنفََِنَْمََِالَّعََانفََِكوفٌَمََُلوََُملفوظٌََ(ةَوالّلؼاللفََ)َلناَأفَّ
َ
إلََوَِِبََاإلمساؾَََُلَيتمَ لِلَعىنَالدَِّاظت

وؽَىوىَالشََّلناَأفََّحَُضَِيتَََللمحبوبََِاؽَِعلىَالشتيَََمَِقائََِموضوعٌََةَُاللفََفَ؛للتَِالدََِّلفَِتََؼتََُلتبيافََِالنصيََّابلسياؽَوَِطَِربََْالؿَِخََِنَْمَِ
ََعلىَاحملبةََِةَِمََالقائََِالىواءََِمنَصنفََِالَّعََىوىَانفَِ

ُ
َكافََ،تمرةَِسَْاظت َللتَِدَََِفََْاَالغوصَُلزمًََكافََََ(اضتمامةػ)بَوفٌَرىَُمََْ(الطوؽ)وظتا

حَوَْنػََُاءَِعََنحتهاَبدَُمََُطوؽَاضتمامةَزينةٌََلفََّ،اةجََالنَّعنََةَِنايََفَالكَِةٍََدلليََّةٍَنََحَْشََُنَْمََِوَُةَوماَحتملَُزيَّمَْهاَالرَّوخصوصيتََِافةَِاإلضَََهَِىذَِ
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َكَِفينةَُاظتدىَالذيَسرتسوَعندهَالسََّحيَأرسلهاَلتستكشفَََالـَُعليوَالسَّ َوََىََُالذيََْاؿَِمََاصتَََتلهاـَِعنَاسََْةٌَنايََ؛َفطوؽَاضتمامةَىنا
ََتالزـََُدةَالتَْمةَالكيَْفهذهَالسََّبَِّيَاضتَُدواعََِنَْالذيَىوَمََِوَِأشكالََِجبميعََِاؿَُمََاصتَََأيََْبَِّاضتََُْارَََُّمََ

ُ
َ.ضتمامةاَؽَِوَْطََلَحبَمالزمةًَاظت

َقدََْنوافَُالعََِفيكوفََُ،اعةللةَوالطَّالدََّنَِسَْنَحَُإليهماَمََِيفَُويضَفَىذاَالكتابََِاؿَِمََواصتَََاضتبََِّْيََبػَََإىلَاصتمعََِعَُِزَـَينَْزَْحَََابنَََوكأفَََّ
َابنَحـزَاعةَِوالطََّاؿَِمََواصتَََاضتبََّبيَََعََرتَََ َ(ٙٔٔصَ،َٖٕٔٓ،) َأفَّ. َعلىَالّلَاللفَََعطفَََكما َافَِاإلنسَََألفةَََأفََّيدَُفَِؼَتَُة

َ.َعهدََوالََْوالوفاءَََالمافَََقَُقَّاللفةَحتَََُلفََّوتوافقٌََجاـٌَسَِانََْوىيَ،ابدونَََِاضتياةََُةَلَتستقيمَُبشريََّوطبيعةٌََلإلنسافَفطرةٌَ
َ

َةَِدارََعنَالصََّوالتخلفَََىذاَالغيابَََإلَأفََّ،)اضتب(َوىيَكلمةََُالساسََُصيغةَاإلخبارَىناَختفيَفَطياتاَالبؤرةََُابلذكرَأفََّواصتديرَُ
َبيََْنَعَََوبَُتنَُ َاصتمع َىذا َفلماذا َ)طوؽَاضتمامة( َوالطوؽَِاضتمامَََو َالساسيََّبَّاضتََُمافَِتَْوكََِة َالرسالة)التيمة َف َة( َعلىَ؟. يملنا
ـٌََفالغايةََُ،عادةَالنظرإىلَإَسؤاؿال َرةَُدَْىَالقَُتتجلََّحَِرَْىذاَالطََّاسَِوعلىَأسَََ،يَّشرعََِبرابطٍََقائمٍََووصلٍََدائمٍََبٍَِّبََُووفاؽٌََىناَانسجا

َالعََِللةَِفَدََةََُاإلقناعيَّ َلفظَ)اضتبََّونواف. َفَإنزواء
ُ
َاظت َفَ)اللفة( َيصلَُمَِضََتََ(َوحضوره َما َوىذا َمعىنَاصتمعَوالتفاؽ. ـََِنة َبدوا

َ.َرةَِشَْالعَِ
ََتتوافقََُةًَإغرائيََّوظيفةًََيَالعنوافَُوبذلكَيؤدَِّ َديَّجَِمع

ُ
َاظت ََ،وَِتَِتمعَواستقامََجَْة َاليوََعلىَعكسَما َعلىَالعنوافَِتَِالعََْفَـََؾتده َماد

َليم.السََّؽََوَْةَوالذَّانيَّمَاإلنسََيَّالقََِسَُمَِاَيطَْللغرائزَؽتَِّريحَمّيَللجدؿَوالطرحَالصَّادـَوالَُالصَّ
َ
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ىّةوهواِئاألىُةاَطَطالِخ

َكافَسببػََُعلىَابنََِوالرغبةَفَالبوحَالتَأضتتََْ،عاـَبشكلٍََالدبََِفَنتاجََِرٌَيػَْكبَََِةَعتاَدورٌَاضتالةَالنفسيَّ عنََوالبعدََُةَُاَالغربََهََحـز
باَالصََِّفرتةَََدََلَِخيَََُوأفََْرطبةََفَقَُوََِحياتََِاسرتجاعَََلعلوَأرادََفَ،ةيَّسَِمَفَشاطبةَالندلَُْيَقَِوىوَمََُ)طوؽَاضتمامة(َفََفقدَألََّ،مدينتوَقرطبة

ََ.وَِلَِوَْحَََنَْييَمَِسَُِلَدََالنََْوحياةََِوَِحياتََِنَْعَََةٍَواقعيََّرةٍَوَْصََُمَُرسَََْوَُىدفََُجامعٍََفَكتابٍََبابَِوالشَّ
َُكتبتَبدافعََالرسالةََلكنََ،ووأسبابََِوَِوأغراضََِبَّاَفَاضتَُفًَنيػَْصََْتََوَُْنَمََِقدَطلبَََكافَََلصديقٍََرسالةٌَكماَزعمَمؤلفوَىوََالكتابََُو وإف
َتوالتََْفقدَ،ةَّيكََزائمََبََِتََْيَنَِمضموفَالكتابَيتجاوزَإجابةَالصديقَوالتوددَلوَإىلَتعزيةَالنفسَالتَمََُإلَأفََّ،لصديقَقديَودَّ

ََتَُوالعتقالَاتَُكبََعليوَالنَ 
ُ
قاـََُإىلَأفََْ،ادرةَُصََواظت

ُ
َ.شاطبةمدينةَفََانتهىَبوَاظت

ََوَِوصفاتََِبَّاضتََُراضََِفَأعَْابابًََرََواثناَعشَََ،بَّاضتََُؿَِوَْصَُفَأََُمنهاَعشرةٌََ،ثالثيَابابًََنَْمََِالةَُسََالرََّتتكوفَُ
َ
َمَُحَْاظت

َ
َوستةََُ،ةومََمَُذَْودةَواظت

ََعفف.التَّلََِضَْوفَفَََاظتعصيةََِحَِبََْاثنيَفَقػَُابْيَببَالرسالةََُتتمثَخََُ،بَِّعلىَاضتََُاخلةَِالدََّفَاآلفاتََِأبوابٍَ
َ
ُ
َالذيَأتتَْالصََّيمََالتقسََِأفَّالحظَاظت َالرَِّبََاـر َعلىَاظتستوييَالنظريََّعنَالبعدَاظتعرفََّدَالنفعالَّعَْالبػََُةَِاستقالليََّـََدََعَََدَُؤكَُّيََالةَُسََو

َيػَُؽتََِّ،والتطبيقيَّ َالستهواء(طََ)خََِقََْفَوََِابَِطََاطتََِةَِلدراسَََلَُىَّؤََا َالسَِّويُعرؼََ،اطة َالنوعَابسم َالتوتريَّىذا َالتصاليَّيمياء َوالسيمياء ةَة
َةَاحملسوس.َيميائيَّوسَِ
ََصيَّصََدَالقََرَِالسََّبْيَََالةَُسََالرََّرتعتََْقدَْف

َ
َفَقالبَعلميََّللحبََّالتنظيَالعلميََّللَُخََادؿَيتََبََتػََمََُشكلٍَِبََ،ظاعَِوََوالشعرَواضتكمَواظت

َمَُسَِالئمَيتَّةَوالعقليةَفَنسيجَسرديَمَُةَوالظواىرَاضتسيَّالتجربةَالواقعيََّفَُوظَُِيََاستقرائيََّةَومنطقَعقليَّيَّاجَِجََحََِبقوةٍََمَُسَِمناسبَيتَّ
َوالقَُ َعلىَالبح َوالسَْابلتفرد َالدَّتَِدرة َالعلميَّرديَّالسََّوَُذاتََُنفصلقيقَحي َتقصاء َعنَذاتو َكلَواحدَبلباسَِة َلتظهر َالباحّة هاَة

َ
ُ
فََبوضوحٍََتظهرَََأفََْ َُالتَلَتلبََِ،ةََُّّالباحََِةَُيَّلمَِالعََِاتَُالذََّوتغيبََُ،الذايتَفَمواقعَالقصَواإلخبارَردَُالئمَوفَحينهاَفيطغىَالسَّاظت

َ.َووأسبابََِلستقصاءَعنَمعىنَاضتبَّاالبح ََو
ََتهوائيَّالسََْدََعَْالبػََُأفََّفَِأليَْالتََّ َِعَِابَََنَْمََِالواضحَُ َاثو

ُ
َواظت َالباثَ)الباتوس( َمن َكل َلدى

ُ
َاظت َالصَِّاَبََتلقي َوىو ََيقَُدَِشر

ُ
َإليوَشََاظت ار

يالَإىلَشجاعةَػتََُ،ظتوضوعاتَابَِالذََّالقةَِعََِإثباتََِالؿَِخََِنَْمََِ،وازٍَمََُهوَمشارؾَفَإبداعٍَفَ؛)الباتوس(َأوَاظتتلقيَالضمنَ)القارئ(
َفَالصَّ ََللتأثيََِةإقناعيََّاصةَوفَذلكَقوةٌَوحَبتجاربوَاطتََهَوالبََرَِاعَِشََمَََنَْعَعََدَْابنَحـز

ُ
َ.لقِيَتََفَاظت

َ  
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ى:ىةالتالّوىاِتكوَنفيىالُمىةّوةىاألهواِئاَطَطالِخىعناصِرىودتحِدىبقىوتمُّعلىىماىَدىبناّء

ََوريع  الكشاف الش   -١
َاللدىَصديقََِبَّدَشعورَاضتَُالؿَتولَّخََِنَْىَمَِلَّيتجََ َعندهَفَشاطبةََالذيَنزؿَضيفًََعاشقو َوَِعودتََِدوفَََحالتََْحربٌََفنشبتََْ،ا

ََالضيفََِبلَُسََُفانقطعتَْ
َ
َكتبَََروكافَقبلَزايَ،ريةفَالعودةَإىلَىوىَلوَفَاظت َأفَْيطلبوََوَ،يشرحَفيهاَعنَأحوالوَإليوَرسالةًََتوَقد

َفَمقدمةَرسالتو:َ،يؤلفَلوَرسالةَفَاضتب َوىذاَماَنصَعليوَابنَحـز
َكتابكَزائدةًََوكانتَْ" َكتبكَمغازيكَف َكشفتَإّلََ،علىَماَعهدتوَمنَسائر َ،وأطلعتنَعلىَمذىبكَ،غرضكَ-إبقبالك-ث

َ(.ٗٗٔص٢١١٣،َ،)ابنَحـزَسرؾَوجهرؾ"َ،ُمرِّؾَوعليهاَمنَمشاركتكَلَفَُحلوؾََسجيةَلَتزؿَْ
الش قةََتَْدََعَُوبػَََالظروؼََُبعدَأفَحالتََْوَِواللَفَأعماقََِدَِغالبةَالوجَْفَنفسَصاحبوَومََُبَّعنَىوىَاضتََُيكشفََُلفوظَالسابقاظت

واظتشاركةَالوجدانيةََابع َالكتابةَىوَالتسليةَوالغوصَفَأغوارَالنفسَبعدَىذاَالبوحَالكبيَبيَالصديقيَبينوَوبيَىواه.َفكأفَّ
َ َاسرتجاعيََّلدىَابنََِاضتبََّىوىَأفََّومنَىناَيظهرَُلصديقو.َمنَقبلَابنَحـز والتّبيتَوتسليةََاطتربةََِاببََِنَْوَمَِبَِوَلصاحَِيبََُّحـز

َالنفس.َ
َاظتعاملةَ،ياءٌَعََِداءٌََ-زؾَهللاعأ-"اضتبََدقيقَللحبالَوَِيفَِذلكَفَتوصََِيظهرَُ َعلىَقدر َالدواءَومنو َمستلذٌََ،وفيو ـٌ وعّلةََ،ومقا

َتورطََنَمَ نقلوَعََاَفيماَأيضًََويظهرَُ(.َٓٚٔ-ٜٙٔص٢١١٣،َ،)ابنَحـزهاَاإلفاقة"لَُعليَولَيتمىنَ،َءَرَْاَالبػَُهََمشتهاٌةَلَيودَسليمَُ
َكانتَنفسََُ،ومنهمَفىتَأضرَبوَالَوجدَوأنصبوَالد نفَبَِّفَاضتَُ وأنشدَفيوََ،يُفرجَمهوَأفََْحزـٍََلوَابنََُادعفَ،للوصَْإلَابََِيبَُتطََِوَُوما
ََ:َاًرَعَْشَِ

َعنكَمدىَالايـَأنصرؼَتَُكَايَأمليَََََولسَْػػلذَبالئيَفيػتػوأس
َفػػيَإلَالالـَوالػزلػػماَجوابػػفَإفَقيلَلَتتسلىَعنَمودتوََََ

ََاالستعداد أو التأهب -٢
يقعََ،عنَطريقَاإلعجابَوالغزؿَوالوصفَشاعرىماحملبيَظتَتررتةََُلتأيتَ،ةَمباشرةَبعدَوقوعَشعورَاضتبَوالشوؽوىيَاظترحلةَالتاليَّ
ََالتالية:َلتتابعَاطتطواتََِاوفقًَإىلَسلوؾَةَلرترتةَىوىَاضتبَاظتؤىالتَالضروريَّعلىَالعاشقةَالذاتَذلكَعندماَتتوفرَ

َكالـ"ََ،غزرحَلَُأوَطَََ،أوَتعميةَبيتَ،لأوَإبرساؿَمَََّ،وىوَأنواعَويكوفَ"َإماَإبنشادَشعر"التعريض ابلقول"  -١ أوَتسليط
َ(.ٕٗٔصَ،َ،ٖٕٔٓ)ابنَحـز

َوبسبَعيََِ،واظتوافقةَؿَإذاَوقعَالقبوؿَُتليَالتعريضَابلقَوَيوىَ،تصاؿَشخصَاحملبَبنَيبولأمرَىاـَاإلشارة ابلعني:  -٢
َوىناَيقيمََ،لذلكَتتعددَحركاتَالعيَبتعددَمعانيهاَ،اظترادَالناظرَوحركتهاَيكوفَُ واسَالربعةَالتَيكنَأفَاضتَََقاـََمَََالعيََابنَحـز

"َيقوؿ:َ،العيَمنَأقوىَاضتواسَلفََّ،ةَمنَسبيلهاَإقناعَاظتتلقيبالغةَحجاجيَّوإقامةَاصتزءَمقاـَالكلََ،يكوفَعتاَأتثيَفَالعاطفة
"َتنوبَالعيَأنا:ََومنَمزااي.َ"ىاَعمالاوأوعَ،وأصحهاَدللةَ،والعيَأبلغهاَ،واضتواسَالربعَأبوابَإىلَالقلبَومنافذَؿتوَالنفس

ََ.َ(ٕٛٔصَ،َ،ٖٕٔٓويُدرؾَباَاظتراد"َ)ابنَحـزَ،عنَالرسل
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َكشفَالسَّ: ابةالراسلة ابلكت -٣ ؛َأوعتا:َماَاتلَغيىاَمنَجهضَُْػَفػََومعَذلكَفهيَقدَتَ،روفيهاَؼتاطرةَلناَقدَتتسببَف
َالتعبي َمنَقوة َالكتابة َمنَحي ََ،حتققو َاللذة َمنَوجوه َيتعدىَذلكَمنَصفاتَختيَّوالّانية:َىيَوجو َلوفَونوعَالورؽَوما

َبوَالعاشقََومنَػتاسنهاَأناَ،منَتعطيَأوَتزييوؽتارساتَماتعةَجرتَباَالعادةَ ََمقاـَالرؤيةَوحتققَاظتتعةَمنَخالؿَماَيقـو تقـو
ََ،اظتكتوبَابظتاءَوشربوَإذابةمنَؽتارساتَقدَتصلَإىلَ

ُ
رسلَيدهَواختاذَالدـَاظت

ُ
َوقدَذكرَؽتارساتٍََ،اَللكتابةمدادًََساؿومنوَقطعَاظت

 (ٕٕٕصَ،َ،ٖٕٔٓلمةَوالشبقَالفاحشَ)َابنَحـزاَضربَمنَالغَِبفاعلهاَلنََّدََأخرىَاستهجنهاَوندَ 
ََ،وىوَرسوؿَيتوىلَنقلَأخبارَىذاَإىلَذاؾَ:السفري بني الطرفنيَ-ٗ لفَدورهَمهمَفَََ،دَعلىَحسنَاختيارهؤكَّيَُلكنَابنَحـز

أيسرَالطرؽَوأقلهاَؼتاطرةَاختاذَزَتامةَمؤدبةَيُعقدَالكتابَفَجناحها.َ)َومنَََبعدَهللا.بلَويتحكمَبياتماَأحياانًََ،كتمافَالسر
َ(ٕٕ٘صَ،َ،ٖٕٔٓابنَحـز

ََوَ،وىوَذوَشأفَالوصل: -٥ َسنيةذو َاجملددةَ،وسعدَطالعَ،ودرجةَعاليةَ،"حظَرفيعَومرتبة َ،نوالعيشَالسَ َ،بلَىوَاضتياة
َ،ظرَلوَمكانةَلطيفةَفَشغاؼَالقلبتلفَالوعدَاظتنَ،ومنَلذيذَمعاينَالوصلَاظتواعيدَ،ورزتةَمنَهللاَعظيمة"َ،موالسرورَالدائ

َلكنَينبغيَاضتذرَمنَالؾتراؼَفَمصايدَالشيطافَوالوقوعَفَاحملظورَجراءَالوصل.ََ
ََ،دواـَالوصلَيقضيَعلىَاضتبَ"إمناَذلكَلىلَاظتلل"ىناؾَمنَيرىَأفَ َرأيوَبعبارةَدًَكََّوَمََُالفكرةدحضَىذهََلكنَابنَحـز ا

َ.(ٕٓٛصَ،َ،ٖٕٔٓولَزادينَإلَظمأ"َ)َابنَحـزَ،قطَمنَماءَالوصلَأينَماَرويتََُؾََوعنَأخربَُ"ََجامعةَ
َأَُالرسالةَجبلَّ اَأفَّذكرانَسابقًَاحملور االستهوائي:  -٣ َكتبهاَبدافعَمنَتسليةََ،لدىَصاحبوَبَّأتججَانرَاضتََُافعَِدََلفتَبَِها فقد

ََالصديقََُوفَاظتريةَوقعَََ،ةقربَلوَانتقلَإىلَاظتريةَبعدَتفرؽَالقرطبييَجراءَالفتنةَوتقلبَالوضاعَالمنيَّصديقَمَُ
ُ
َفَبراثنََِهاجرَُاظت

َرسالةًََوَِفكتبَإىلَصديقََِ،آسرَبَّحَُ نشبَفيوَويسألوَعنَطبَلوَوأفَوَرأيوَفَذلكَالذيَبوَويسألََُباَباَألََّيبوحََُابنَحـز
َكتبوَمنَقبل"َنَذلكَفَ"كتابَزادتَْمَِّضََيَُ َوَُصاحبَََىقلليَإىلَشاطبةَََسافرَمنَاظتريةَََهَُوظتاَاستبطأَردََُ،معانيوَعلىَماَفَسائر
َخيًََابنََُفالَجيدََُ،يَعنَنفسوسرَّويَُ  َ.بوَاَألَّاَمنَقصصَمنَابتلىَابضتبَيسليوَبوَعمَّحـز
َكافَعاجََِ،مشاعرَاضتبَنَْمََِوَِِبََاَألَ مََاَلَِدركًَمَُكافََديقََلصَّاَأفَّوك َصديقوَفلجأَإىلَابنََِ،اَعنَتصريفهازًَلكنو َفكانتََْالودود؛َحـز

وَمنَبوَوأخرجتََْتَْالتَأظتََّمَِواعتزائََِعنَاطتيباتََِالناجتةََِواإلحباطََِاليأسََِعنوَمشاعرَََليصرؼَََ،وَِلنفسََِةًَلصديقوَوتعزيََّتسليةًََالرسالةَُ
ََ.نفيَوحرؽَلكتبووماَوقعَلوَمنَسجنََوَ،قرطبةَوَِرأسََِمسقطَِ
ََيستوعبَََأفََْىوَيريدََُإذفَْ َأتمليََّيَضتظاتٌَهفَ،التَمرتَبوَفَشبابوتلكَالتجاربَالكّية قيوَعالَبفاايَالنفسَمنَرجلَفٌََة

َبدورَ،جتاربَاضتياةَوقسوةَالايـَابَِوأقدرَعلىَاستيعََ ََلوجيََّوالسيكاحملللَ)ليقـو
ُ
منََحالتٍََبََطلَ َتَي(َوذلكَالجتماعيَّشدَرَْواظت

َلتجاربوَوجتاربَمعاصريو.َالبوحَوالتمّيلَوالتحليلَ
ََو َالرسالةَلتكوفَََةًَقويََّةََعوريَّزَالشَّجدَاضتوافَِىكذا ةَسيَّأندلََُأوَصورةًََجتربةًَؼ(َ)طوؽَاضتمامةَفَالُلفةَوالّلََرسالةََُلتأليفَىذه
وجتاربَاضتبَفَالندلسَخاصةَلذلكَنراهَلَيتطرؽَإىلَأخبارَالعرابَواظتتقدميَفَاظتشرؽََ،ةالجتماعيََّعنَاضتياةَخالصةًَ
َومنَعاصرىمَخيَذترةَلتلكَاضتركةَالّقافيةَواضتضاريَّ؛َفسبيلهمَغيَسبيلوَويرىَأفَّ التَشهدتاَةَتجاربَالصديقَوجتاربَابنَحـز
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رواحَوىيَػتبةَلَعلةَوعتاَاتفاؽَالأاب:َبأسَةفَثالثَبَّاضتََُاتَِررََبؤوؿَمَُوىوَيَُة.َيَّالمَِاصتزيرةَاليبييةَفَعصرَاظتمالكَاإلسََْوَُبَْشَِ
َالوطر.الّال :َاللذةَوقضاءََ،الّاين:َاظتنفعةََوَ،عتاَإلَاتصاؿَالرواح

 العاطفة  -٤
ََحاسيسلَاصتسدَإزاءَالعَْفََِردودَُ

ُ
َحَْاظت

ُ
الحظةَوالتقويَاَقابالَللمَُاَاستهوائيَ حبَ تصبحَالعاطفةَيكنَأفَهجةَوفَىذهَاضتالةَبَْزنةَأوَاظت

:َابنََُيقوؿََُ،فَتعبياتَالوجوَوأبرزَالنفعالتَتظهرََُ،اللَواظترضاضتزفََوَووالبهجةَأمنَخالؿَتررتةَمشاعرَالفرحَ َتََ"وأنََْحـز
َ(.ٚٚٔصَ،ٖٕٔٓ)ابنَحـز"ََوَُلونََُويستحيلََُيهربََُبَ يََُِنَْإذاَشتعَبذكرَمَََترىَالعاشقََ
ََ،تَيقعهَْومنهاَبػََ

ُ
ََ"َاضطرابٌََاأيضًََبوَفجأة"َومنهايََُنَْبَعندَرؤيةَمََحَِوروعةَتبدوَعلىَاظت

ُ
بوَشَُْيََنَْرؤيةَمَََدََنَْبَعَِحَِيبدوَعلىَاظت

َََمََُعالماتٌََبَِّللحََُوَ،"أوَعندَشتاعَاشتوَفجأةَ،ػتبوبو وىكذاَالفرحَإذاََ،فَعلَِفعلَالنارَ،"إذاَأُدمنَحبسوَفَاليدالّلجَكتضادة
َ.(6ٚٔصَ،ٖٕٔٓقَػَتل")ابنَحـزأَفْػَرطَ
ََ،واإلسراعَابلسيَإليوَ،واإلقباؿَابضتدثَ،السهرَمافَُمنها:َإدََْسدَُهاَاصتَْأخرىَيرترتََُانفعالتٌََبَِّوللحَُ

ُ
َبَِّحَِواضطرابَيبدوَعلىَاظت

وحتريَاظتكافَاظتقابلَشربَماَبقيَمنَفضلتوََ،تعمدَظتسَاليدَعندَاحملادثةَ،كّرةَالغمزَاطتفيََ،التضحيةَواصتودَ،وَُحيَيرىَػتبوبََ
ََ،لفمو َالرضا،والحتفاظَأبثره َالطاعة...إخلَ،سرعة َودواـ َ"َابنََُيقوؿَُ. : َرأيتَََوحـز َمََِإذا ولََ،اثنيَفالَخياصتكَشكَ َنَْىذا

َ.(ٚٚٔصَ،ٖٕٔٓ"َ)ابنَحـزدفيٌََبَِّاضتََُنَْبينهماَسر اَمََِولَتتمارَفَأفََّ،يدخلن كَريٌبَالبتة
َفَىذاَيدعوَإََ دَذلكَويؤكََّ،اضتبَإىلَشكلَمنَأشكاؿَاظترضَىلَالتوسطَويذرَمنَاإلفراطَكيَلَيتحوؿَإحساسَُوابنَحـز

لََجَُلنوَرأىَالرََّ،طفَرعشقَمََُاَحالةَُاَعتاَأبنَّصًَخَِمشَ رجالََالذيَعاينَحالةََََعنَالطبيبَاإلسرائيليََّهَُمنَخالؿَاطتربَالذيَيوردَُ
َفقطَاإلطراؽََِكّيََ َوجهو َعلى َظاىر َحركاتوَ،"عتبَمفرط َسائر َبََُوليسَََعاشقٌََوَُأنََّتَُفعلمََْ،دوف َحـزريب" َ،ٖٕٔٓ)ابن
َ(.98ٔص
 التقومي األخالقي  -٥

َوأماَالفرديََّ،َوفلسفتوَفَاضتبَاجملتمعَالندلسيََّموقفَيضمَ َاصتماعيََّ؛والفرديََّيشملَتقويَالخالؽَعلىَالصعيدينَاصتماعيَّ
َاطتاصةىَمنَخالؿَفيتجلَّ َبَّىوىَاضتََُـَلَينكرَُزَْحَََابنَََمنَخالؿَأطروحتوَأفََّ.َوالواضحَُبوَوصرّحَباَالتَمرتََْ،جتاربَابنَحـز
َيََُ،ومَُرَّولَيََُ َل َولَيَُدتامًََوَُبيحَُلكنو َا

ُ
َاظت َإلَفَإطار ََ،باحَالشرعيَّللو

ُ
َالئمةََِبَِّعلىَذلكَبََُلَُدلَّرتبطَابلزواجَواإلؾتابَويَُاظت

َ(ٗ٘ٔصَ،ٖٕٔٓ،َ،ولَبحظورَفَالشريعة"َ)ابنَحـزَ،وعندهَاضتب"َليسَبنكرَفَالداينة.َواطتلفاء
َيََُ،هاتعميمََُةَورباَُمستهجنةَلَيكنَُةَغريبََفرديََّىناؾَحالتٌَََ ََراعيَفَذكرىاوابنَحـز

َ
سالةَالداعيَإىلَمنَالرََّغزىَالساسََاظت

َ(.َٛٗص،َ،ٖٕٔٓ"َ)الرزتوينوَُيستغلَََوترَحساسَإبمكافَاطتطيبَأفََْ"َفالىواءََُ،ةاَرالنفسَالمََّىوىَتذيبَالخالؽَومغالبة
َالدََّنَْمَِوََ َابنََُمنهاَكّيةٌَالةَعلىَذلكََالمّلة َأخربَبو َأفََّما َكافَََجاريةٌََبيدةََيىيَبنَأبَعَُجنوفَََِسببَََحـز َوَََلو اَجدًَجيدَبا

ـَعلىَمّلَىذهَالقصصَقائال:َ"وىذهَدرجةَزَْحَََنَُقَابَْلَّعََويػََُ،إىلَإنكاحوَمنَبعضَالعامرايتَوذىبتََْ،اهََابعتػََْوَُأمَ َوكانتََْ،اشديدًَ
َ
َ
َالّطمعََُ،غوؼَإليهاَفقدَانّب َالرجاءشَْإذاَبلغَاظت وتَِلَفت٫ََفَالدماغَادَُإذَقدَاستحكمَالفسَََ،فالَدواءَلوَابلوصلَولَبغيهَ،وانصـر
َ(َٖٔ٘صَ،ََٖٕٔٓ،وكفاانَالن قمَبنو"َ)ابنَحـزَ،البالءَبطولوَنَْانَهللاَمَِعاذأَ،وتَػَغلبتَاآلفةَ،اظتعرفة
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ََطهذاَاظتستوىَمنَاضتبَيصلَإىلَدرجةَاإلفرافَ،مارةَاإلحساسَالعنيفأيندرجَىذاَاضتبَحتتَ
ُ
فَاعتالؿَالعقلَأوَتسببَفَاظت

َالتوسطَلَعقليَيتناقضََُمبدأٌََاإلفراطَََوباَأفََّ،ختالؿَموازينوا َكلَاضتكمةَوالخالؽَاإلسالميةَالذيَتبىنَمعَمبدأ فقدََ،عليو
َ.هاطَُأوسَََالمورََِخيَََلفَّ،َفَىوىَاضتبَـَإىلَالعتداؿزَْحَََوجوَابنَُ

َ
َ
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ىالخاتمة

َفَرسالتوَعندَوىاعتَصورةََُجتلتَْ اعتادؼَإىلَإيقاعَالتصديقَوالقناعةَوالرضاََأبحواؿَالنفسَالَِيوَالعََقَِالفَََخالؿَرؤيةََِنَْمََِابنَحـز
َ َنفس َف
ُ
َواإلقناعَيراوحَأبسلوبٍََ،تلقياظت َاإلمتاع ََبي َالَعقلالَاطبةَِؼتَُف َوؼتاطبة َوالوجداف. َنفس إىلََالدراسةََُانتهتَْوقد

َ:َىاَأفَّوفائدةَجليلةَمفادََُعظيمةٍَالصةٍََخَُ
ةَوالحاسيسَالعاطفيَّةَعنَالنفعالتَالنفسيََّيكشفََُ،رديَّطاطةَالىوائيةَودراسةَعالقتهاَبكوانتَالنصَالسَّعناصرَاطتَِتتبعََ-

َ
ُ
منََةَفَالتناوؿَالنقديَّىذهَاظتنهجيََّ.ل(َوالذاتَاظتستقبلةَ)الباتوسَأوَاظتتلقي(سَِرَْالتَتتحكمَفَالذاتَاظتنتجةَ)اإليتوسَأوَاظت

َلركافَالتواصلََابعتبارهَدتّيالَ)اإليتوسَوالباتوسَواللغوس(رسطوأللّالوثَاطتطابَالذيَتصورهَشأناَإعادةَالتوازفَ
ُ
لَسَِرَْالكربى)اظت

َ
ُ
اظتستوايتَاللغويةََريحدورَالقارئَمنَخالؿَتشةَعلىَأسلوبيََّدراساتٍََنَْوماَتلتهاَمََِةَُالبنيويََّفَحيَركزتََْ.سالة(لَوالرَّتقبَِسَْواظت

َ)اللوغس(َالتَيتوسلَباَاظتتكلمَلتأكيدَموقفوَوالتأثيَفَمتلقيو.َ
منَخالؿَتبنَفروضَنظريةََ،وذلكَمنَشأنوَتطويرَالبح َالدبََّ،الذاتَابظتوضوعزَعلىَعالقةَركَُّتََيةَالىواءَِيميائَّدراسةَسََِ-

َقدََّ،ةَفَثوباَاصتديدمنفتحةَعلىَالبالغةَالرسطيَّ َقاربةًَمََُةَُراسََالدََّتَْمََومنَخالؿَالتطبيقَعلىَرسالةَ)طوؽَاضتمامة(َلبنَحـز
َدتتلكَُنقديَّ َتَُتقنيََّأدواتٍََقََْفَوََِللرسالةَالعاـََِاطتطابََِبتحليلََِكفيلةًَََومبادئَوتقنياتٍََدََقواعََِةَواعية ََلَدورََفعَّة

ُ
َالسَِّعَْاظت يَيميائَِجم

َََوالتوترَوالىواء.َالنفسيَّإىلَسيمياءَالثرََالظاىرَوتنقلوَمنَسيمياءَالفعلَ
َبوىَاضتبَوحديّوَعنَمفهوموَوأنواعوَومسبباتوَيدخََُابنََِاىتماـََُ- َفَإطارَالفلسفةَاإلسالميََّلَُحـز

ُ
َْيََبػَََتدلةَالتَتوازفَُعَْةَاظت

َيََُ،العقلَوحاجاتَاصتسد ؛َفهناؾَحسبَطبيعةَالبشرَوطريقةَتعاملهمَمعَاظتوضوعَوانفعالتمَبَِّاضتََُأنواعَََنفَُصََولذلكَؾتده
فَتقسيمَأبوابَقرأَالتقابالتَالىوائيةَُتََأفََْنَُكَِعليوَيََُْوبناءًََ،ةَوأخرىَساميةَتوازفَبيَاصتانبيَاظتاديَوالروحاينَّشهوانيَّنفوسَ

َالذيَغايتوَإقناعَاظتتلقيََالرسالةَعلىَأناَمنَقبيلَالتوسلَاضتجاجيَّ
ُ
َقلَِعَََِفََْرةَُوَْالصََّالسلوؾَوضدهَلتكتملَََقابلةَبيََعنَطريقَاظت

َيََُ،القارئ َؽتا علىَأساسََتقوـََُةرعيَّومعرفةَشإعتيَينطلقَمنَوحيََلٌَكامَََِلديوَإيافٌََكافََََوإفََْ،ةالنزعةَالعقالنيََّطرةَُسيَْظهرَىذا
َ
ُ
َنَْمََِوفَالوقتَذاتوَيطَ َ،والعفةَوالسموَريَّذَْالعََُبَّىيَاضتََُوعنهاََإليهاَويدافعََُينظرَُطابقةَبيَالوقائعَاحملسوسةَوالفكرةَالتَاظت

ََ.واإلشباعَُةََُواللذََّةََُبَغَْالرََّوَُالتهتكيَوقوامََُبَِّاضتََُشأفَِ
َ
َ
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ىالمراجعى

َالفقوَ،دمحمَ،بطاويَ- َقواعد َدراسةَفَعلم َاإلسالمية: َالخالؽَفَالشريعة َاإلسالميَ،فلسفة َالعاظتيَللفكر َ،َعمافَ،اظتعهد
َٜٔٛٔ.َ
َ.َٖٕٔٓ،لبنافَ،دارَابنَحـزَ،طوؽَاضتمامةَفَاللفةَواُلّلؼَ،دمحم،َابنَحـزََ-
َكتابَ"طوؽَاضتمامةَفََ،سرابَ،الرزتوينَ- َالندلسياضتجاجَفَبنية َ.َٖٕٔٓ،تونسَ،دارَسحرَ،اللفةَوالّلؼ"َلبنَحـز
َد.ت.َ،القاىرةَ،مكتبةَغريبَ،علمَالنفسَالعاـَ،وآخروفَ،عبدَاضتليمَ،السيدَ-
َإىلَحالتَالنفسَ،جَ،وفونتاينَجََ،غرياسَ- َمنَحالتَالشياء َبنكرادَ،سيميائياتَالىواء َوتقديَسعيد َ،تررتة دارََ

َ.َٕٓٔٓ،طرابلسَ،حدةالكتابَاصتديدَاظتت
َ.َٕ٘ٔٓ،إربدَ،عالَالكتبَاضتدي َ،عزيز.َنظريةَاضتجاج:َتطبيقَعلىَنّرَابنَزيدوفَ،لديةَ-
َوكتابو:َطوؽَاضتمامةَ،الطاىرَأزتدَ،مكيَ- َ.َٜٜٗٔ،القاىرةَ،َ،ٗطَ،دراساتَعنَابنَحـز
َ.َٖٕٓٓ،دارَاضتدي َ،القاىرةَ،لسان العربَ،دمحمَ،ابنَمنظورَ-
َ
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 شــبلٌ حمنَّد القادر عبد عنَّــار/ د
 فلصطني –بريزيت جامعة

Email: aashibli@birzeit.edu 

 

 

Ref: 7/2018/632 

 الغساِل: احلكِه بن حيًى شخصًَِّة مالمُح
 أشعاِره يف ،(ـه250)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 الملخَّص

 
اث ايندل ا د أتيت ىذه الدِّراسة انطالقًا  ناا ايعلة اة ال    ًً يف احلةا ة ةم يف احلضا رة انن ا نة    رؼلة اة لفراود س ادلردا دم  نا   سا ا ُّتاو الاند سا ا

ت ن  ل ىذه الدِّراسة عفًم  نا  عالم  .سل فرة حةث ج ًت انعك ًس  حلدبةم  م ايدُّتة ة  ال   رؼلة ة  االج م عة ةم العفمة ة  الركوي ةم  الثد فة  

 .(اى300-138)ايدب  الركو  الث د فة يف عصو إن رة قوطبة 

كاا ادلفد اب احل ػلا  ُّتاا النا  خصصاة ةن احمل ر الّضً  عفىي فِّط ىذا خب سبةم  ن ب ق دب  د  ن ب ع رئةس راسة نا زل رتنك ب ىذه الدِّ 

اليت ُ مست هب   الن ىذه ادل . نا  ُّتوز الزدىد مال صفم  ادلدي م  الغزلم  اذلج ً ادل ن ِّع ُّتني نا خالل خعوه (م  دالالهت اى250)ابلغزال

م  معااا ِّ داااد اجع ُّتاااةم  اةاااو ة  الن   ادلةاااىل إل الدد   الاااذ ك ً  ايدلعة اااةم ةمُّتف ن ساااة   الدد  مصااا د فاااة ال اساااعةم  الند ابلث     ن  ااااتِّ  مة الغااازالخصصاااة  

م الس نب ط ىذه ادلالن  الايت جعفات حفةف   ال    ال صر   ادلن ج راسة الدِّ اع مدت  انىةك عا  س ن وم  صب ح  ج و. . ادلع رضة  اج راة

 .  ئجنت عدًدا نا الن   ضم  ف   اخل سبة ن    خة خ العفا إل تبّنِّ ادل اقف  ايق ال فة  م ننو خصصة ة فويدة ُّتني  قوانو نا  ُّتن ً جةفو؛ ن  دع
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 مهـــــاد

 ن   ْن ُتذكو ايندلس إال  تدرز إل ايذى ن تفاك ال احاة الايت ربابس اينرا سم  زبطاف ايُّتصا رم  تفاك احلضا رة الايت يرا ح ن اك   يف

يشا د ذلا  الد صا   الاد اآم  ا رىا  ن زالات خا ىد جف اة  نن ح  احلة ةم  قاد ساط وت ُّتطا الت يرؼلة اةم  إصلا زات حضا ري ة  مالعف م خّت  

 غوانطة  إخبةفةةم  غريى  نا ايق لةا ايندل ة ة.   يف قوطبة  عة ن

يف احلضا رة انن ا نة ةم  قاد ُّتازر نا ره يف جة ا ن سانة  (1)(اىا250)رب  ل ىذه الدِّراسة الكشف عا إس  م الش  عو اةة  آ ػل  ُّتاا احلكاا 

م    ر     ث اىل ذلاك يف خاعوه الاذ  كا ن تعباريًا عاا ن قافمم حةث ك ن  احًدا شل ا  س م ا يف ُّتن ً ال   ريخ  الّن ضة احلضا ري ةم سبَ (اى156)

م ن  (2)دةم  انُّتعة نا  جدان ص دقة ن دفِّ احلم سة يف خعوه ذاتة   ت احلة ةم     نضة نا  نض هت م لذا ج ًت    تص يو حملطة نا زلط  

عا حة ة فةو اقنب نا ال اقع الذ  عَّب   نو  خعوه يف يالحظن  خوفة  الص نعةم  االى م م ابلصد رة  انػل ًم   جعىل ننو ل اًن ُّتعةًدا عا الز  

 ذلك اج مع.

 ادلةااىل إل   الااذ ك ً  ايدلعة ااةم ةمُّتف ن سااة   الدد  مصاا د فااة ال اسااعةم  الند ابلث  سبث فاات  الايتاحلكااام ػلاا  ُّتااا عااا نالناا  خصصااة ة  كشاارتكما   

 ا خعوه ابل اقعة ة ادلروطاة  حةا اًنم  ال دا  لة  الة او يف تنا  ل الركاوةم  البعاد عاا م  ادلع رضة  اج راة. ات  ع ِّ  مدد اجع ُّتةم  اةو ة  الن  الدد 

 .(3)ال  كففم يصدر خعوه عا البدي ة  ادلب خوة؛ ينو يعَّبِّ عا الذ اتم  عا ُّتعض عل م الن  س

( اى488احلمةد ) ق ل    نآثوى . نن    ند  د لفد ل يف خصصة ة الغزال الب ة ةم  نالزللعفا: ننمج ن  نؤّرِخ ن   دابً لدد انَّبى خة خ ا

 يفةو  (4) عفمو  ننزل و عند  نواً ُّتفده". مب ع الن ظا يف احلكا  اةدِّ  اذلْزلم  ى  نع ذلك جفةىل يف نر وأبن و " رئةسم كثري الد لم نط

ناااا ق لاااو نااا  يشااا د  ُّتداعاااوم  ح اااا تصاااودفو يف ادلعااا آ لاااو  تَ بِاااثْ اي انم  قاااد  ُ  يف ق لاااو أبن اااو " خااا عو ذلاااك (اىااا633)اُّتاااا ِدحةاااة الكفااا ّ 

      (5) ان داد ابعو." اخناعوم  ط ل يده يف ايدبم 

                                           
 .889م تومجة رقا 362م جذوة املقتبساحلمةد م  (1)
  .19ص الديوان،ينظو: الغزالم  (2)
 املكان نفسو.ينظو:  (3)
 .889م تومجة رقا 362م ص جذوة املقتبس احلمةد م (4)
 .120م صاملطرب اُّتا دحةةم (5) 
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

دخىل الغزال الش  عو عفى اينري عبد الو محام فد ل اينري: ج ً اينري حب نو  مج لوم  يد ل سب  م ُّتا  (6):(اى712يد ل اُّتا ِعذار )

                                                                                           (7)."عفدمة " ك ن الغزال يف اك   لو  سةًم م  ك ن يف صب ه مجةالًم  لذلك مسِّ  ابلغزال

و ف  يوى إح  ن عب  س يف تددؽلو لك  ب ػل  ُّتا احلكا الغزال لص حبو دمحم البنداق  ن  لشصصة ة الغزال سحوًا خ صًّ م ال ؽلفك َنا ي ع

 : من أبرز ىذه املالمح  احملب ة  ادلع يشة.إلة   إال انح  س ابنعج ب 

  

                                           
 .2/93م البيان املغرباُّتا سعةدم  (6)
 .127م صاملطرباُّتا دحةةم  (7)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 مثقَّفًا  -أولً 

ة سل فرةم حةث  ض ف إل نعوف و يف العف م الندفة ة دراية نا العف م العدفة ةم ربف ى الغزال ُّتثد فة  اسعة نا خالل اخ غ لو دبج الت عفمة  

 ن  س عده يف ذلك خ وتو ُّتعفا احل  ب. نا ايخع ر م (8)اف يف عفا الندج م قد  صرو ادلد و  ندالً عا اُّتا حة  ن يف ادلد بس ابلعو  

                                                                                                                                       ] الكامل [ (9):اليت تدلِّىل عفى ذلك

 َ يب الَراااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  ِ  َنْصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااو قُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااىْل لِْفَراااااااااااااااااااااااااااااااااااااّت
 

ُد تِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىَل َحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىل  ابلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ْط ِ  
 إن  ادل

 

   َراُه قَاْ َدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو ِفةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو ُ   َنَضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
 

 قُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُدًن  َ ُناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْدُِّتوًا ِإل الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودْن ِ  
 

  َ  َرى الندُحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َس لَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُو ُن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِعَدًة 
 

 فااااااااااااااااااااااااااااااا ْنظُْو لِنَاْرِ اااااااااااااااااااااااااااااااَك  اقْاااااااااااااااااااااااااااااااابَاَفْا ُنْصاااااااااااااااااااااااااااااااِح  
 

د ىل فة  م  يرصا  عاا ذلاك إْذ صل ا أبنو سةص ض نعوكة  يُ م قبىل  ق عو دبد ة هبالك نصو اخلصِّ تد ر ىذه الدصةدة ح ل إنذار الغزال 

 نا خالل تشكةىل ص رتو يف ادلعوكة  ى  يد تىل رجاًل ػلةط ُّتو حو اسوم  لعىل االخا غ ل ابل نجاةا كا ن ضاواًب ناا الثد فاة  الرنا ن  ادلعوفاة.

 نااا اجاا الت الاايت اخاا غىل هباا  الغاازال  دل اات عفااى ثد ف ااوم  جعفاات ننااو إن اا اًن نااا طااواز اخااو يف ذاك ال قاات مجااُع ايعشاا رم إْذ يداا ل 

 ريع [] الس  (1):فة  

 إْن تُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِِد ادلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل فَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ ّآِ اْنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُو   
 

 مْل َ مْجَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِع ادلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل  ملَْ َ ْكَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابِ  
 

 ِإذا َ َخااااااااااااااااااااااااااااااااااااْذَت احَلااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ِنااااااااااااااااااااااااااااااااااااّنِّ فَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 

 تَاْفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ِمِس الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُِّّْتَ   ال تَاْوَغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابِ  
 

 ِإلْةنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َنَعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ً  قَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد َ ْحَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَا لُ 
 

 َ ْن كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َن َرْ ُس ادلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِل ملَْ يَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْذَىبِ  
 

يضااحد عنااو يف ىااذه ايُّتةاا تم هتمااة انخااالل ابدلاا ل العاا مم حةااث مجااع ايعشاا رم  حب اا   يف ايىااواًم فنرااد الااز اد يف ذلااك العاا مم  عااا  

ُّت ط يده عفى ن  عنده نا سلز ن.  صىل اينو إل اينريم  طفب ننو  ن يعةاد خ عفت ايسع رم شل  حدا ابلغزال إل الدحط البالدم  ا

ُّتااني ناا  ىاا  ناا  ابع نااا سلااز ن ايىااواًم فااوفض  قاا ل  خاان  لكااا طع ًناا  عاادد ناا  ُّتعاات نااا ايناادادم  ىناا ك ُّتاا ن خ سااع ُّتااني ناا  ابعم   

                                           
 .2/254 نفح الط ِّيب،ادلد و م  (8)
 .44م صالديوانالغزالم  (9)
 .41صالديوان، الغزالم  (1)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

قصاةدة ابئةاة اف  ح ا  ابلغازل    جا ًت ىاذه ايُّتةا ت ضاما. م فازج  ُّتاو يف احلابسانحةاة  نةاةناا  م  ُّتني ن   قو  ُّتاونا انحةة نط لب ُّتو

 َنااا  حاا ط ُّتااوم  السااة م  قاا ل  حاادىا أبن  معجااب هباا  ايناارياينااري  تشاابة و ُّتعمااو لعدلااوم  اخ  م اا  هبااذه ايُّتةاا ت الثالثااة الاايت  ُ  حِ دْ َناا

 يالحاظ  ن ثد فاة اخلطا ب الايت ربف اى  م(2)ر س ادل ل لك نت ادلصةبة  عا    كَّب  ل  ذىبنصرك يف ق لو ) قد  ح ا ل...(م الغزال  

  مةم  إيواد ُّتعض احلجج العدفةة  ادلنطدةة نا  ج ة نظوه  س مت يف ُّتواًتو  إطالق سواحو.ع نىل نع ىذه ال د هب  الغزال يف ال   

  

                                           
 .43م صالديوانالغزالم  (2)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 ناصًحا              -ثانيًا

                                                                                              ] جمزوء الرمل [         (3):ض  ذلك يف خعوهم نا ذلك ق لو تع نىل نعوم  ات   مالندص  لكىلِّ َنا عوفوُعوف عا الغزال أبنو كثري 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِّن ِعْشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُدَك لِفش طَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغَ   م 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَوْنِج ىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا   ُّتْااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَوِىةاُ  م 
 

 َعَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىل  يف َغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارْيِ ُّتِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوّ  
 

  اْخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ الف  َ لُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُز مُ  
 

َااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َ س َ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ يْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ِإظل 
 

 َحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَك َخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْةط ن  َرِجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْةاُ  م
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَطَوْنِج ُخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْؤم    ُلْعبَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُة الش 
 

 ف ْجَ ِنْب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ُخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؤ مُ  
 

م ف ا  نضاةعة لف قاتم نفاة م  ال لاز م لاوة ا  عمااًل غاري ؼل طب الغزال يف ىذه ايُّتة ت اُّتا  خ و إُّتواىةا ل لعو ُّتفعباة الشاطونجم  ياوى ف

 صاوف عاا  َنا  س    خةط ن رجةا ي عى إل ف  د اج مع  اضلاللوم  إخغ ل الشب ب دبا  الينراع؛ ي ا  ناذيو خاؤمم  خ اوان كباريم 

م نفًكا     الدا م ُّت اب الّوِزقم  ن  نا  حد ي  طةع  ن يثبت عكس قا ،م إْذ  صابحت ُّتفا ة دلاا يداع يف عشاد  م  ال تن ساب إال كبا ر 

ًن ؛ ي   ذُب  ذل  .م  تبع هت ىذه نص ئ  ي دي   لفن  خئة؛ ك  تنج  نا ىذه اآلفة ا الد راىام  يف  ُّتة تو زيوًا    َعةاْ

  

                                           
 .73م صالديوانالغزالم  (3)
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بلوماسيَّة ال -ثالثًا  د ِّ

 قد اخ فف يف عدد نوات خغىل ىذا ادلنصب  نك نوم يد ل احلمةد  "   ك ن غلةد سل طبة اينواً  اخلفر ًم خغىل الغزال ننصب سرريم

 كا ن ل ساا ن و حةااة عاا رحف ااو إل ُّتاالد اج س)الند رناا ن(م  رسافو ُّتعااض نفا ك ُّتااّن  نة اة ابيناادلس رسا اًل إل نفااك الاود مم  رباادث اُّتاا دِ 

" كاا ن رجاااًل حكةًماا   رساافو عبااد الااو محا اي سااط يف ساار رة إل . يداا ل  طلااىل ابلنثةاا  لاابالط اخلفةرااة  حكم ااو ابلااث ايثااو يف اخ ةاا ره سااررياً 

ا قاد اىا ا  عادد ناا ادل  شاوقني: ادلاؤرِّ م (1)ُّتالط نفك الن رن نةنيم ف س م ل قف ب الن س ىنا ك ُّتظوفاو" ني ابيدب خني  اةغاوافةني  ادل  مِّ

فة  احدة إل الد طنطةنة ةم  اخ فف الذيا ق ل ا ُّتوحفة الغزال إل  الددُّتف ن سة ة ُّتوحالت الغزالم  يصود لةر  ُّتو فن  ل عفى  ن لفغزال رح

 ُّتعض ا يوى       اظل ركم  الد   دة )  ي فندا (ُّتالد الند رن ن يف تعةني البالد اليت خغىل فة    ظةرة سرريم فبعض ا يوى     ك نت إل زيفن

ةنةم اليت يالحظ فة   خر ة ة الف  ُّتف ن سة   نا ايخع ر اليت تدل عفى لغ و الدد ك نت إل إيولندام  اخو يوى     إل الداظل رك.  ىن ك الكثري

                                                                                                        ] الس ريع [(2) الود حم  لطف الكفم تم فر  ق لو:

 نُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رًاق لَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْت  َرى ُف َديْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو 
 

 ُدع ُّتَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  تُاْ ِجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُب َ ْن  َْدَعبَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 

 قُاْفاااااااااااااااااااااااااااااااااُت ذَلااااااااااااااااااااااااااااااااا  نااااااااااااااااااااااااااااااااا  ابلُاااااااااااااااااااااااااااااااااو  إن اااااااااااااااااااااااااااااااااُو 
 

ْ ااااااااااااااااااااااااااااااُو َكااااااااااااااااااااااااااااااذا َ ْخااااااااااااااااااااااااااااااَ ب  
ُ
ااااااااااااااااااااااااااااااَ ُج ادل  قَااااااااااااااااااااااااااااااْد يُاناْ

 

 ف ْسَ ْضااااااااااااااااااااااااااااااَحَكْت َعَجباااااااااااااااااااااااااااااا ً ُِّتَدااااااااااااااااااااااااااااااْ ِ، ذلَاااااااااااااااااااااااااااااا 
 

َاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  قُاْفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت ِلَكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  تَاْعَجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     إظل 
 

لش ااةبم فااود  عفة اا  ابلفغااة ني قااد  ضاا  ابالددُّتف ن سااة ةم نااا   اا  تااوى ال  اا لرَ ادلفكااة يف دع ُّتااة نن اا   ثناا ً رحف ااو ( تاا د)يااذكو ناا  ق ل ااو لااو 

 ُعجبات هباذه ادلد رُّتاة الف طةراةم إْذ    مُّتف ن سة ة نر   م عندن  ق ل أبن  ادل و ي لد  خ بم    ؼل لط س اد خاعوه البةا ضم  قاد ُساو تالدد 

 ة؛ ك  تعجب ُّتوم  ى  يدصد أبْن تعجب نا عمفو   دائو يف ال  ر رة.اعنف  ن ىذا الو د ج ً نا ابب الفدغة ال ة سة  

                                                                                                                                                                                                              ] الكامل [ (3): يف ق لو      

 َُّتَكاااااااااااااااااااااااااااااَوْت رُبِْ اااااااااااااااااااااااااااااُا ِ، َسااااااااااااااااااااااااااااا اَد ِخضااااااااااااااااااااااااااااا يب 
 

 ِلَشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب يب َفَكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ن  ذاَك  َعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َدِآ  
 

                                           
 .77م صاتريخ الفكر األندلسي طلىل ابلنثة م  (1)
 .127م صاملطرب؛ اُّتا دحةةم 32-31م الديوانالغزالم  (2)
 .39 -38م الديوانالغزالم  (3)
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ااااااااااااااااااْةُب ِعْنااااااااااااااااااِد   اخِلضاااااااااااااااااا ُب ِل اِصااااااااااااااااااف    ناااااااااااااااااا  الش 
 

 إال  َكَشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْمس  ُجفِّفَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْت ُِّتَضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب بِ  
 

  زَبْرااااااااااااااااااااااااااااااااى قَفِااااااااااااااااااااااااااااااااْةاًل ُ   يَاْدَشااااااااااااااااااااااااااااااااُع   الص ااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 

َو نااااااااااااااااااااااااااا  َسااااااااااااااااااااااااااا َاْوُت ُّتِاااااااااااااااااااااااااااِو لِاااااااااااااااااااااااااااِذى بِ    فَاَةِصاااااااااااااااااااااااااااةاْ
 

ااااااااااااااااااااااااااااااا  ِشاااااااااااااااااااااااااااااااْةِب فَِ ظل 
َ
 ال تُاْنِكاااااااااااااااااااااااااااااااوِ  َ ْضاااااااااااااااااااااااااااااااَ  ادل

 

 ُىااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َزْىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَوُة ايَْف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِم  ايَْلبااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بِ  
 

  فَافَااااااااااااااااااَد   ناااااااااااااااااا  تَاْ ااااااااااااااااااا يَا ِنااااااااااااااااااْا َخااااااااااااااااااْ ِن الص اااااااااااااااااااَب 
 

 َ طَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالَ ِة اَيْخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالِق  اآلدابِ   
 

الش ب بم حةاث  ريع ن قد اس ح نت ذلك؛ لشع ره  ن و ن زال يف  معوهب خَ ضْ ادلفكة اليت حر زتو عفى خَ  (ت د)يف ىذه ايُّتة ت يدصد 

 ر حو م   يدود  ن ن   أبن  الش ةب عالنة لفر ا  ال ق رم الض ب بم ف  رة تغد   يرة تؤ ب   ةب ُّتعد اخلض ب ابلش مس اليت لر  خب و الش  

ف ظلا  ياادل  مم  إْن دل  ذلاك عفاى خا ًو إال الغاوض الددُّتف ن سا    مل يدصاد ناا ذلااك كفِّا  حف اى أبخاالق محةادة  اداب ح انة.خاب ُّتة ة  ي

   .ابق دار ألهلوفةع الذ  سبذا ادلنصب اصصةة ذلعفى ح ا اخ ة ر ىذه الش  
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 الذَّكاء واأللمعيَّة  -رابعًا

: "ج ً اينري حب نو  مج لوم الذ  ق ل دخىل الغزال الش  عو عفى اينري عبد الو محا  نا اينثفة الد الة عفى سوعة ُّتدي  و  فطن و حةنم 

                                                                                                                                                                   [ الكامل ] (1) فد ل لو ال زيوم  جْز ن  ُّتد  ُّتو اينريم فد ل الغزال:

 قااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل اَينااااااااااااااااااااااااااااااااااااارُي ُناااااااااااااااااااااااااااااااااااااداِعًب  دبَد لِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ 
 

ًَ الغَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاُل حِبُْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِنِو  مَج لِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ    جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 اةَمااااااااااااااااااااااا ُل ِناااااااااااااااااااااااِا اْناااااااااااااااااااااااو    َْر  َعفاااااااااااااااااااااااى َيْاااااااااااااااااااااااَا 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااْبعنَي ِنااااااااااااااااااااااااااااااااااااْا َ ْح الِااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ    ُن َاَعاااااااااااااااااااااااااااااااااااادِِّد ال  
 

 َ َىاااااااااااااااااىِل اةَمااااااااااااااااا ُل  لَاااااااااااااااااُو اةَمااااااااااااااااا ُل ِناااااااااااااااااِا اناااااااااااااااااوِ   
 

  ْلدااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُه َريْاااااااااااااااااااااااااااااااااااُب الاااااااااااااااااااااااااااااااااااد ْىِو يف  َْغاللِاااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ  
 

تااااااااااااااااااااااااااااو ُّتِفااااااااااااااااااااااااااااى    َعاااااااااااااااااااااااااااا َدُه ِنااااااااااااااااااااااااااااْا ُّتَاْعااااااااااااااااااااااااااااِد ِجد 
 

 َ َ حاااااااااااااااااااااااااا َل َرْ نَاااااااااااااااااااااااااااَ  َ ْجِ ااااااااااااااااااااااااااِو َعاااااااااااااااااااااااااااْا ح لِاااااااااااااااااااااااااااوِ  
 

ت   الت ي  نكو فة ا  ىاذا اةما ل ُّتعاد ذبا  زه  جعىل رد هم حةث ال ق  د إال دلةىل ق طع عفى لب ق وم  ذك ئو ج ُّتةيف ان سوعة الغزال ن  

ض رة  ال سا نة إل حا ل نكر اوة  تات عفة ا  ن ائاب الادىوم ف افبت طواف او  ر نداو. كاىل ذلاك نا الن   مل ح لوبعني نا العموم  تبدد ال   

 تفعثا    ارتب ك.           الرطنة اليت حضوت لو ُّتغ ة رد اً عفى ق ل اينري د ن   ِّ ج ً يف سة ق 

                                                                            ] الطويل [ (2) يف قصةدة  خوىم ي ب ىى الغزال أبْن ة  إلةو الد ض  ؼُل نو الس ش رتوم ك ن نن  :

 داااااااااااااااااااااااااااااا ُل َ، الد ضاااااااااااااااااااااااااااااا  ُنعاااااااااااااااااااااااااااااا ذ  ُنشاااااااااااااااااااااااااااااا ِ راً يَ 
 

اً فةمااااااااااااااااااا  يَاااااااااااااااااااوى ِناااااااااااااااااااْا َذ   الَعاااااااااااااااااااْدلِ      ل  اْناااااااااااااااااااًو
 

 َقعةااااااااااااااااااااااَدك ناااااااااااااااااااااا  ذا رَبَْ ااااااااااااااااااااااُب ادلااااااااااااااااااااااوًَ فاااااااااااااااااااااا عاًل  
 

ُّتْاُو يف الن ْحااااااااااااااااااااىِل    فَاُدْفاااااااااااااااااااُت  نااااااااااااااااااا ذا يَاْرَعااااااااااااااااااااىُل الاااااااااااااااااااد 
 

 يَااااااااااااااااااااااااااااااُدقد َخال ىاااااااااااااااااااااااااااااا   َ ُْكااااااااااااااااااااااااااااااىُل َخاااااااااااااااااااااااااااااااْ َدى 
 

ِن ناااااااااااااااااااا  كاااااااااااااااااااا َن ِنااااااااااااااااااااْا َفْضااااااااااااااااااااىلِ   ااااااااااااااااااااُوُك لِفااااااااااااااااااااذِّاب    يَا اْ
 

نعا ذ ُّتاا عثما ن الش اةب آ( ناا ُ ،ِّ قض ً اةم عة رجىل يادعى ) يكشف الغزال عا الص رة اليت ك ن عفة   الدض ً يف ىذه الرنة عندن 

ايحك م الايت  ِجاًل  ن  ّ ِراً يف اس صدار لشْغىل ىذا ادلنصبم  مت  عزلو ُّتعد سبعة  خ و نا ت لِّةو؛ ينو ك ن عَ  ىل   نم  ى  غري  ىْ  ىىل جة  

يدثم   ك نت ُّتع لراكِّ لغزىا م  ك ن ي  عني ابلغازال لذك ئاو؛ كا  ؼلفِّصاو ناا ُّتعاض الدضا   احلوجاة الايت ت طفاب دىا ًً ةدة عا ال  بصدو  الن 

                                           
 .2/93م بيان املغربالم اُّتا سعةد (1)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

م فدا ل ه ايحب س ُّتدوطبةم  قد خة اب ظنّاو  ال   م ق ر  ايُّتة ت يفحظ احل ار الذ  جوى ُّتةنو  ُّتني الد ض  ح ل رجىل  ح ا الظ ا ُّتو

ُّتْ  اع م  ىذا ن يرعىل خةئ ً ابلو   جىل  نْ الغزال: ال ي  طةع الو    و ُّتبة ت الن حىل.يشبو فعىل الد 

 []الطويلم نو ت عفى تالنةذه قصةدة ك ن اخوى :(اى230)ُّتعد  يف إحدى حفد ت عب س ُّتا انص  اةزيو 

اااااااااااااااااااااااااااز   نْة  فمااااااااااااااااااااااااااا  دلَعج   ذبااااااااااااااااااااااااااا َف َعاااااااااااااااااااااااااااِا الااااااااااااااااااااااااااادد
 

 ُخاااااااااااااااااااااااااااااااطد ابلَدفَااااااااااااااااااااااااااااااااْ  ال حااااااااااااااااااااااااااااااا زم  إال  ال اااااااااااااااااااااااااااااااذ   
 

  ن  الذ  يصنع نرع ىل نع ف عىل  فد ل فكةف تد ل  نت  ق ل: م يد   الش ةخ –ث دَ  ى  حَ  -ق ل لو ػل  الغزال

نْة  فَافَاااااااااااااااااااااْةَس ِلعااااااااااااااااااااا ِجز    ...ذَبااااااااااااااااااااا َف َعاااااااااااااااااااااِا الااااااااااااااااااااادد
 

  
 

 يفحظ  ن  الغزال تنب و إل  ج د صاةغ ني  (1)ايندلس.فد ل عب  سم  ل لدد طفب   عمدك لة ، فم   جدى م  جعفو الو از  فحىل خعواً 

ز/ ف عىل: ح زم (م  ىذا االخ الف  ف د عفةو ذ قوم  ر ى  ن  ىذا  نو شلج ج لعدم ال  ج نسم  ُّتدى ئو  صوفة ني سل فر ني) نرعِّىل: نعجِّ

 د ن انخالل يف ادلعىن  ادل سةد . ُّتديفة لكفمة ) نعج ز ( قد م كفمة ) ع جز ( 
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 ميل إلى الدُّعابة والسُّخرية ال -خامًسا

عوه عفاى الن ظاوة ال  ا خوةم   ضا ح نظوتاو الرف ارة ة قةا م ِخا :" شل   ؽلةِّزه ُّتني خعواً ايندلس نةازين كباريينيف الغزال يد ل إح  ن عب  س 

]  (3)خ قاا ة إل نديناة الد اطنطةنة ةم  قاد غط  ىا  إعالنة ا ً ُّتد لاو:نا ذلك خْ ض الغزال  ص حب لو رحفة حبويا ة  (2)."الد ئمة عفى ذبوُّت و

  جمزوء الرمل [

 انوْ ِصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، ػلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ   لَ قَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ  ةِ كَ   ج   ْ َناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نْيَ ُّتاَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

  ح  نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  رِ  ْ ل   َ تاَ  َ 
 

 ِِشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ  َ   ر  ُّتُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادَ  اْ ِنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

  ابَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اناْ  نْيِ َعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافْ الدِ  تِ د  َخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ اةِ  كَ ْفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى تِ وَ ُعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  تْ  م
 

 ادلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكُ ط ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى نَ سبََ  َ 
 

 ةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ حِ  اْ ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  َعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةْ لَ إِ  تِ  م
 

 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ  ْ رَ  تَ نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ادلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ يْ  َ وَ فاَ 
 

 حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ  دَ ْعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اًل ُّتاَ َحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نْيِ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعَ  م 
 

 ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ةْ فِ  مِ  ْ َداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافْ لِ  اْ ُكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايَ  ملْ 
 

 ُس ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ  ْ   رَ ِدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةْ فِ   رَ  
 

ابةبا ل لشاد ة الع صاارة الايت ضاوُّتت نااوكب ام  ظا ادلاا جطو   ىا ال يف البحااوم إْذ خاب و تعا يصاف الغازال خطا رة ناا  لدا   صا حبو نااا سلا 

 اقانب اذلاالك الاذ  لا   م  ح طت ُّتو نا ج  تو ايرُّتع لصغو حجموم حةث حط مت خواعو  قط عت ِحب لوم  ُّتذلك ازدادت اخلط رة

 قاع لكا ن ىنا ك خ ا رة ف دحاةم  عفاى سابةىل الددع ُّتاة ياوى يف نر او  صا حبو ر س نا ل ايىاىل  الدا م؛ لكاا  ها د الع صارة صل ا ىا ناا 

بحاو لنزعاة الغوقم    صف ا إل زلط   ا ُّت الم.  ابلوغا نا ىذه ادلصا طو ناواه ي ظِّاف الددع ُّتاة  ىا  يف خضااِّ ىاذه ادلصا طو يف ُعاوض ال

  و.ذاتنطب عة يف 

                   ] الطويل [ (1)ظ و فة   دع ُّت و ق لو: نا ادل اقف اليت يُ 

 َقَصاااااااااااااااااااااْدُت دبَاااااااااااااااااااااْدِح  ج ىاااااااااااااااااااااًدا ضْلاااااااااااااااااااااَ  خ لِاااااااااااااااااااااد  
 

اااااااااااااااااااااااااااىُل ِناااااااااااااااااااااااااااْا َجاااااااااااااااااااااااااااْد اُه فَااااااااااااااااااااااااااااْ َق ننااااااااااااااااااااااااااا ِئ     َُ نِّ
 

                                           
: عصر سيادة قرطبةم إح  ن عب  س (2)  .1/246م اتريخ األدب األندلسي 

 .124ص ،املطرباُّتا دحةةم  (3)

 .27ص ،لديواناالغزالم  (1)
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ااااااااااااااااااااَو ِدْرَىااااااااااااااااااااِا   ففااااااااااااااااااااْا يُاْعِطااااااااااااااااااااِّن ِنااااااااااااااااااااْا ن لِااااااااااااااااااااِو َغةاْ
 

 اْنِدطاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِع َرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِئ ُتَكفُِّرااااااااااااااااااااااااااااااااااااُو ُّتَاْعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَد  
 

ااااااااااااااااااااكماااااااااااااااااااا  اق فااااااااااااااااااااَع احلَ    ُم ضوًساااااااااااااااااااا  صااااااااااااااااااااحةحةج 
 

ِة إذا اْساااااااااااااااااااااااااااااا ُ    ُبَكااااااااااااااااااااااااااااااا ًُّتِ ْصوَِجْت ِناااااااااااااااااااااااااااااااْا ِخااااااااااااااااااااااااااااااد 
 

غُلاَز لدا ً ندحاو ىاذا  ة ىْزلة ة عم    ف اد ظن اوم إْذ ملندح الغزال رجاًل يدعى ) خ لد ( ك ن يظاد ُّتو خرياً ف ق ن  يُاَؤنِّىل ننوم  يعَّبِّ ُّتطويد

  س ى درىا  احد ُّتعد ط ل رج ًم  قد خب و خو ج خ لد عا ىذا الدِّرىا ابق الع ضوس سفةمة رافد    مل  ُّتك ً خديدان.

 ] البسيط [ (2)يد ل:  يف ن قف نف ً ابل دصوية  ال   كا

ًُ ملَْ يُاْبااااااااااااااااااااااااِ  الز ناااااااااااااااااااااااا ُن ذَلاااااااااااااااااااااااا  ًُ َصااااااااااااااااااااااااْفع   َجااااااااااااااااااااااااْودا
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ً ابدلااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ناااااااااااااااااااااااااااااااااااا تِ إال  ِل اااااااااااااااااااااااااااااااااااا اًن    ُنِفح 
 

 َلَطْمُ  اااااااااااااااااااااااااااااا  َلْطَمااااااااااااااااااااااااااااااًة طاااااااااااااااااااااااااااااا َرْت َعم َنُ  اااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 َعاااااااااااااااااْا َصاااااااااااااااااْفَعة  لَاااااااااااااااااْةَس ِفْة ااااااااااااااااا  َهْاااااااااااااااااُس َخاااااااااااااااااَعواتِ  
 

اااااااااااااااااااااااااااااا رِ  ِإذا ُّتَوقَااااااااااااااااااااااااااااااْت  اااااااااااااااااااااااااااااا  ُّتَاْةَضااااااااااااااااااااااااااااااُة الش    َكَ   
 

 ابدلاااااااااااااااااااااااااااااااَ َزِق الض اااااااااااااااااااااااااااااااْنِك ُّتاَااااااااااااااااااااااااااااااانْيَ ادلْشاااااااااااااااااااااااااااااااوِِفة  تِ  
 

  ك ِىااااااااااااااااااااااااااااااااااىل  َكَ اااااااااااااااااااااااااااااااااان ِم العِااااااااااااااااااااااااااااااااااْةِس َجااااااااااااااااااااااااااااااااااو َدُه 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااار ِر  ِإحْلااااااااااااااااااااااااااااااا ِح الُد ااااااااااااااااااااااااااااااا داتِ طُااااااااااااااااااااااااااااااا ُل     ال ِّ
 

يبا  الاد ىو ذلا  َخاعواًم ُّتاىل ل ا انً كثاري الف ا م  الط فابم  ؽلعاا الغازال يف  م  يدا ل أب ا  صافع ً مل رة  احلا ل عو اناو ة عجةباة الصدايصف الش  

ا  خا ذة  حاد جنا د اخلا ارجم  ن ةئة عندن   سدط عم ن   م  ابنا  صر   ُّتطويدة هتكمة ة   ي ا مو يف ساصوي و دلّااا اااا ت صافع    تفماع ك   

 شب الو حىل.خب وُّت ن م الن  قة اجو د نا كثوة ايسر رم  اح ك ك خب و ك ىف  

 ] اخلفيف [ (3) نا اينثفة اليت  ظ و فة   نةفو إل الددع ُّتة ق لو:

د لَاااااااااااااااااااااااااااااااااااَة 
َ
 َيْكِرااااااااااااااااااااااااااااااااااا قُاْفاااااااااااااااااااااااااااااااااااُت ِإْذ َكاااااااااااااااااااااااااااااااااااو َر ادل

 

   َنْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَت  َْ ل ُّتِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِدْرعلَِ   َْم ِعةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِ،  
 

 َلْ اااااااااااااااااااااااااااُت شل اااااااااااااااااااااااااااْا َيكااااااااااااااااااااااااااا ُن ؼلَدُعاااااااااااااااااااااااااااُو ِنثْاااااااااااااااااااااااااااا
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُفَك فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْعَفْا هِباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِذِه ايَقْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الِ  م
 

 اناااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُ دِّ  الز كاااااااااااااااااااااااااااااااااا َة إال َكماااااااااااااااااااااااااااااااااا  يُاْعاااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىل  ابحلِبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لِ  م  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَصُو زِق  ُنَع  
 

                                           
 .42ص ،لديواناالغزالم  (2)

 .242ص ،كتاب الت شبيهاتاُّتا الك   آم  (3)
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 ، يعوض الش  عو يف ىذه ايُّتة ت إل ن   ِّل  حل  عفةو يف طفب ادل لم  ق ل يف نر وم إذا كور إحل حو يف طفب ادلع نة س عفمو أبن  عة

ب و  داًه  ح د ننك يف ذلكم   ن ّن ل ت شل ا ينطف  عفةو ىذه ايق الم  يبد   ن و لاةس شل ا  ي جاب عفةاو الز كا ة؛ ين او إن ا ن نع اوم  خا

 ح.  خذ ذلك عفى سبةىل الددع ُّتة  ادلزا   اض   ن ولفز ك ة ُّتنزِّ الش واب نا الّزِقم   
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 الجرأة والنَّقد المجتمعيُّ   -سادًسا

   (1):خعوهم لعىل   ُّتوزى  ض  ذلك يف  كثو نا ن قف يفات  ا الغزال ابلش ج عة  ثن ً ندده لفمج معم  ات    

 ] اخلفيف [

 نااااااااااااااااااااااااااااااااا   رى ى ُىنااااااااااااااااااااااااااااااااا  ِناااااااااااااااااااااااااااااااااَا الن ااااااااااااااااااااااااااااااااا ِس إال  
 

 ثَاْعَفباااااااااااااااااااااااااااااااااااا ً َيْطفااااااااااااااااااااااااااااااااااااُب الااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ج َج  ِذيباااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 

نَاْةاااااااااااااااااااااااااااااااااا   ْ  َخاااااااااااااااااااااااااااااااااِبةً   ابلِداااااااااااااااااااااااااااااااااطِّ  َْلداااااااااااااااااااااااااااااااااى ُِّتَعةاْ
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو إل فَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رة يُوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُد الُ ثُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اب م
 

مااع  اةشااعم  االندضاا ض عفااى حداا ق اآلخااويا د ن االل راا ت إل الدااةام    ايخااالقم إْذ يشاابِّو احلاا ل ال يااوى الغاازال يف الناا س إال الط  

عفى ف رة.  يالحظ  طفب دج ًج م    قط  ً    خبةً   ُّتو يندضد  تابً    ذائ    فوي ة لفد  م  ر ى فة ا ثع لبضعةف فةلُّتشويعة الغ بم ا

  ط . اضل ز إل النِّر ق  ال  بعة ة  ال    م و  قةمودد الالذع لفمج مع الذ  زبف ى عا إن  نة  الن  يف ىذا الد ل 

 ] اخلفيف [                                                                                            (2) يف ن قف اخو ين دد الرد  ً  الدض ة يف ق لو:

تَّبِّ  فة    ج ئوةخالل ىذه ايُّتة ت إل ظ ىوة ف  د طبدة الرد  ً نا الدض ة ابخ الس ا  ن ال الع ن ة لد ً  حك م  ينصوف الغزال نا

 البحاو  ىاا ير شا ن عاا  رزاق اام   س الاَّب  نا ال ط ئفاة؛ ُّتةنما  يدطاع الن ا ثاو ًم   صاح ب  ن بم  قاد  صابح ا  تغ اف ا ناا الاذد  ماةن ة

ةم  نعوف ااو أبحاا ال اتة ااالذ    ااونااا ذبوُّت مسااة ن جااذِّرة يف خصصااة ة الغاازالم  انُّتعاةدااد  ن لفحصاا ل عااىل لدمااة عااةن حااالل. إن  ىاذا الن   يكادد 

 صاو ح ُّتاذلك يف   تعا نف ا ناع الن ا سمم  اهتاا الدضا ة ابلغفظاةم  الشاد ة يفبدة احل كمة اليت يع  ن  يد ر يف سواديب  ة الط  الن  سم  خب ص  

  ] اخلفيف [(3)ق لو:

                                           
 .2/257 ،نفح الط ِّيبادلد و م  (1)

 .77ص ،الد ِّيوانالغزالم  (2)

 .49ص ،الد ِّيوانالغزالم  (3)

 لْ ااااااااااااااااااااااااااااااااااَت تَاْفدااااااااااااااااااااااااااااااااااى الَرِدْةااااااااااااااااااااااااااااااااااَو إال  َغنة اااااااااااااااااااااااااااااااااا ً 
 

 لَْةااااااااااااااااااااااااااَت ِخااااااااااااااااااااااااااْعوِ  ِنااااااااااااااااااااااااااْا  َيْااااااااااااااااااااااااااَا َيْ اااااااااااااااااااااااااا َاْغُن انَ  
 

 َب الااااااااااااااااااااااااوِّ ال  نَاْدطَااااااااااااااااااااااااُع البَاااااااااااااااااااااااااو   الِبحاااااااااااااااااااااااا َر طُاااااااااااااااااااااااا
 

 زِق  الَدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ ُم ى ُىناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ق ِعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُد ان م
 

 إن  لِفَدااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِم َنْضاااااااااااااااااااااااااااااااااااواًِب غااااااااااااااااااااااااااااااااااا َب َعن ااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 

 مل ُيِصااااااااااااااااااااااااااااااااْب َقْصااااااااااااااااااااااااااااااااَد َ ْجِ ااااااااااااااااااااااااااااااااِو الو اكباااااااااااااااااااااااااااااااا ان 
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د شــبلي ــار عبد القادر محمَّ  د/ عمَّ

 

 

 

 ةً    قُاااااااااااااااااااااااًشاااااااااااااااااااااا   َ طْ ُّتَ  طاااااااااااااااااااااا كَ عْ  َ  اْ َناااااااااااااااااااااا ح نَ بْ ُ اااااااااااااااااااااافَ 
 

ًَ  الدَ ل   َ  اْ َناااااااااااااااااااااااااااااا ح نَ بْ ُساااااااااااااااااااااااااااااا َ    وا نِ ؼُلاااااااااااااااااااااااااااااا ضاااااااااااااااااااااااااااااا 
 

يف ابب  م  ان الخ الن  س عا قةم ام  نب دئ ام إْذ يد ل االضلالل ي  مّو الغزال يف ندد اينواض االج م عة ة اليت ت بب الر  د

    ] جمزوء الر مل [ (4):الّوِ ً

ً  َ َخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَذ الن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   َ ُناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا
 

 َس ُِّتَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْمت   ُقطُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بِ  م 
 

  ُخُشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع  ُيْشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِبُو ال دْداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

ُّتِْةبِ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَا   َضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْعف  يف  م   الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
 

  قُاْفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت َىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىْل أَتْمَلُ َخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْةئ ً 
 

 قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل  َْثداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذدن بِ  
 

  ً  قْفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت ال تُاْعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَا ُِّتَشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ 
 

  َنْااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَت يف ق لِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِب ِذيْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابِ  
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  تَاْباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِّن َعفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الَ ثْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    إظل 
    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَبِة يف ِحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانْيِ الُ ثُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بِ  م  
 

 لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْةَس َنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْا ؼَلْرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى َعَفْةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ 
 

 ِنْناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَك ىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا ُّتَِفِبْةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابِ  
 

ي ناا  ل يف ىاااذه ايُّتةااا ت ظااا ىوة الاااّوِ ً ناااا خاااالل رجاااىل سلااا دع يظ اااو لفن ااا س يف  كثاااو ناااا  جاااوم  قاااد هباااوىا كالناااو؛ فااادب  اخلشااا ع يف 

 .ن بن و ال يشاك  إال ناا ثداىل الاذد ك ن يشك  نا االمم رد  عفةو أب  ن  نع ام كم  يدبد ادلوض يف اي ص لم  س لو الغزال ن  كًِّم  إنْ 

عفى زلص ًن م   جعفو غري نكنث أب ِّ خ ً؛ ين و يفبس جفد ذئبم  هبذا يصب   ا فضحو  ان د ده حةنم صدً  قل يف زل  رتو  ؽلض  الغزا

 ح لوم  غلو   ن م ُّتصوه.ص حب عدىل دل  يد ر  اع    لف  ع ط  نع ادل  ئىل ادلص فرةم  ى   ىبة االس عداد ُ 

 [                                                                 اجملتث]  (1)ين دده عفى ج فو  سذاج و:ط احلديث عفى ؼُل نوم   يع د الغزال لة فِّ 

بَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ً  ْعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت َعِجةاْ  َلَداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد مسَِ
 

 ِناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْا اُّتِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداِت ؼُلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِنوْ  
 

 قَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَو َ َعَفْةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو ُغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم  
 

 )طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو(  ُساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َرَة )غاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِفْو( 
 

 َفدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل َناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْا قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل ىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا 
 

 ىاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا َلعْماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوَِ  خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عوْ  
 

                                           
 .3/206 ،هبجة اجملالساُّتا عبد الَّّبم  (4)

 .51ص ،الديوانالغزالم  (1)
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  ََرْدُت َصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرَع َقرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هُ 
 

 َفِصْراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت َصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ َلَة جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ئوْ   
 

  َتَاْةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت يَاْ نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ً ُّتِ َااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْةس  
 

 ُنْ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َاْعَّباً ُنَ ح ِسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوْ   
 

 فَاُدْفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُت ُق ُناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا اْذحَبُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هُ 
 

 فدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َل إّآِ ؼُلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِنوْ  
 

ف اااا ل عااااا الد ئااااىل ة فااااو  نوم نااااا ذلااااك عناااادن  قااااو  عفةااااو غااااالم ساااا رة طااااو  غاااا فوم يداااا ل الغاااازال إن ااااو ر ى العجااااب العجاااا ب نااااا ؼُلاااا

ا  ُّتصاااارعو عفااااى قراااا ه؛ . غضااااب الغاااازال ننااااو جااااو اً ذلااااكم  َىااااعواً ادلدةاااات ُّتك اااا ب لم إْذ انصااااوف ذىنااااو إل  ن  ناااا  مسعااااو لااااةس إال ِخاااا

ذعااااااة ُّت صاااااارو ابل  ااااااةس الااااااذ  ين ظااااااو الااااااذ ُّت   ملكن ااااااو خشاااااا  نااااااا ننظ نااااااة الدضاااااا ً اةاااااا ئوةم  ؽلضاااااا  يف تشااااااكةىل ل ح ااااااو الن ددي ااااااة الال 

 يف ف ا ن  ي كىل إلةو نا قض  . يًض  ابلدص ر  صرو    و ُّتص رة ابئ ة  حزينةم  يظ
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 المعارضة والمجاراة  -سابعًا

                                                                                                           ] الطويل [ (2):ق لو نا ذلك عواً الكب ر نا ادلش رقةمة  الغزال يف ُّتعض قص ئده إل نع رضة الشد 

( يف قصةدتو اليت اى199)الكبري  اب نُ اس الش  عوَ  فة  الغزال  يع رض   ز ج و يف ىذه الدصةدة نا كثوة  سر ره  اغناُّتو عن  متشك  

         ] الطويل [ (1)نطفع  :

                                                                                                                                                                                                               ] الكامل [ (2) نا ذلك ق لو: يف خعوهما غزال أبسف ب خعواً اخويام  ج راى ذلج ال

 ِإلَْةااااااااااااااااااااااااااااااااَك َ ثَاْ هُباااااااااااااااااااااااااااااااا  َنْدفُاااااااااااااااااااااااااااااااا بُ َخَوَجااااااااااااااااااااااااااااااااْت 
 

 َ ِلَدْفِب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  طَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَوابً ِإلَْةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااَك َ ِجْةااااااااااااااااااااااااااااااااااااابُ  
 

اِر ِحااااااااااااااااااااااااااااااانْيَ تَاَعو َضاااااااااااااااااااااااااااااااتْ  ااااااااااااااااااااااااااااااا  يف الاااااااااااااااااااااااااااااااد    كَ   
 

 ظَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ   تَاَعف ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااىَل ابلَرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال َنْوُعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بُ  
 

ااااااااااااااااااااااااااااَمتْ  ااااااااااااااااااااااااااااَمْت َف َتَاْ ااااااااااااااااااااااااااااَك ِحاااااااااااااااااااااااااااانْيَ تَاَب     تَاَب  
 

 ِِبُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِن ُدرّ  ملَْ َيِشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْنُو ثُاُداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بُ  
 

ُّتا إسح  اكةمة راخد حُ حكةم  الش عو ادلدص د ى  اُّتا  يب ػل ك  الغزال يف ىذه ايُّتة ت طويدة خ عو نشوق ّ  لو قص ئد س خوة  ض 

 ند صدىا   س لةب ام  لفش  عو ادلشوق ِّ  م  ىدف الغزال نا ذلك إثب ت جدارتو  ُّتواع وم  رل راة ادلش رقة يف نع نة ا(اى240)الك تب

 .م  ال ينرعم  ال ي ود فة ىذا دي ان خعو

  

                                           
 .53ص ،الديوانالغزالم  (2)

 .272ص ،الديوان ُّت  نُ اسم  (1)

 .33ص ،الديوانالغزالم  (2)

  َكااااااااااااااااااْا ظاااااااااااااااااا ِعا  قَااااااااااااااااااْد ظَااااااااااااااااااا  َ ْن لَااااااااااااااااااْةَس ايباااااااااااااااااا ً 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُ    فَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآَب   َْ َدى ح ِضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو َن َكِثةاْ
 

  إن  الاااااااااااااااااااااااااااااااِذ   َْعَظْم ِاااااااااااااااااااااااااااااااِو ِناااااااااااااااااااااااااااااااْا تَاغَاااااااااااااااااااااااااااااااوديب 
 

وُ َعفَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ِإْن  َْعَظْماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِت    ذاَك َيِ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاْ
 

 َر َيْاااااااااااااااااااااُت ادلناااااااااااااااااااااا   يُااااااااااااااااااااااْدرُِك الُعْصااااااااااااااااااااااَا َعااااااااااااااااااااااْدُ ى 
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُ   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُو ِنْنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُو َتِطةاْ  فَاةُاْنزذُِلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الط ةاْ
 

 َ َجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا َرَة ُّتَاةاْ َاْةناااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ُّتُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِك َغةُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رُ 
 

وُ     َنْةُ اااااااااااااااااااااااا ُر ناااااااااااااااااااااااا  يُاْوَجااااااااااااااااااااااااى لَااااااااااااااااااااااااَدْيِك َعِ ااااااااااااااااااااااااةاْ
 

  ِإْن ُكْناااااااااااااااااااااااااِت ال ِخْفَمااااااااااااااااااااااااا ً  ال  َنْاااااااااااااااااااااااااِت َزْ َجاااااااااااااااااااااااااة  
 

 فَااااااااااااااااااااااااااااااااال ُّتَوَِحااااااااااااااااااااااااااااااااْت ُد آ َعَفْةااااااااااااااااااااااااااااااااَك ُسااااااااااااااااااااااااااااااااُ  رُ  
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 الخاتمـــة

 بعد الفراغ من ىذه الورقة العلمي ة، تعر فنا على بعض الن تائج اليت كانت على الن حو اآليت:

لاوم حةاث ع صاو  ةجوُّتة الذاتة ا و  ُّتو زى م  جىلد ذلك انُّتع نا ال   نالن  خصصة   ة د ة الغزال الط  يفةم س عدت عفى ز إن حة -1

 ب   الكثري نا ادلالن   ال  رود.ة؛ اينو الذ  صدىل خصصة  وم   ك ه ة نا اخلفر ً يف عصو قوطب

 يو ذاتوم ك خ غ لو سررياًم  ت لِّةو طلعىل مج ل الغزال  س ا يف ذبفِّ  نالن  خصصة  وم  إك  هب  ُّتعض الروص اليت ىة  ت لو ت -2

 مجع ايعش ر.

 يف عدد نا العف م  الرن ن  ايى اً. ضف عونا خالل  خع ر الغزال يالحظ  -3

 ات ا خعو الغزال ابدلب خوةم  ال  طحةةم  قف م  صلد فةو عمًد م    غواُّتة. -4
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 لئحة المصادر والمراجع

 .2008م نك بة الثد فة الدِّينة ةم الد ىوةم 2م تومجة ح ني نؤنسم طاتريخ الفكر األندلسي  ابلنثة م  طلىل ج نث لثم  -1

م 1م خوح صالح الدِّيا اذل  ار م طجذوة املقتبس يف ذكر والة األندلسُّتا  يب نصو ف د حم   ُّت  عبد ل دمحم (اى488) احلمةد م -2

 .2004ادلطبعة العصوي ةم ُّتري تم 

م 1خاوح صاالح الادِّيا اذلا  ار م طاملطررب مرن أارعار أىرل املغررب،  م  ُّتا  اخلط ا ب عماو ُّتاا ح اا الكفا م(اى633)حةةم اُّتا دِ  -3

 .2008ادلك بة العصوي ةم ُّتري تم 

م دار الك اب 1م ط1 اضاع ح اخاةو خفةاىل ادلنصا رم جاًز املغررب يف للرى املغررب،(م اى685اُّتا سعةدم عف  ُّتا ن سى ُّتا دمحم) -4

 .1997العفمة ةم ُّتري تم 

 . 2001م دار الشدو قم عم  نم 2م طعصر سيادة قرطبة اتريخ األدب األندلسي  عب  سم إح  نم  -5

م 2م ق ا 3ربدة  دمحم نوس  اخل ،م رلفد جالس، وأُنس املُجالس،هبجة املم (م اى463الَّّبم  ُّت  عمو ي سف ُّتا عبد ل) اُّتا عبد -6

 .2008د.طم دار الك ب العفمة ةم ُّتري تم 

 .2001ُّتري تم م دار ص درم 1م ط3جًز  ربدة  زلم د ال د صل مالعقد الفريد، (م اى328اُّتا عبد رُّتّوم  ُّت  عمو  محد ُّتا زلم د) -7

. س. كاا الن   لةراا  ربدةاا  ج البيرران املغرررب يف أ بررار األنرردلس واملغرررب،(م اىاا712اُّتااا ِعااذار م  ُّتاا  العب اا س  محااد ُّتااا زلم ااد) -8

 .2009م دار الك ب العفمة ةم ُّتري تم 1ُّتو فن  لم ط

 .1993الركو ادلع صوم ُّتري تم م دار 1م مجع زلم د الد اية  ربدةدوم طيوانالد ِّ  (ماى250)الغزالم ػل  ُّتا احلكا -9

م 3م ربدة  إح  ن عب  سم طشبيهات من أاعار أىل األندلسكتاب الت  (م اى420اُّتا الك   آم  ُّت  عبد ل دمحم ُّتا احل ا)ضل     -10

 . 1986دار الشدو قم ُّتري تم 

ربدةاا  إح اا ن عب اا سم د.طم دار  نفررح الط ِّيررب مررن نصررن األنرردلس الر طيررب،(م اىاا1041ادلد ااو م خاا  ب الاادِّيا  محااد ُّتااا دمحم)  -11

  ص درم ُّتري تم د.ت.

 

128



  

 

 
 

 للنركس األوروبي للبحوث واالشتشارات الصابعاملؤمتر الدولي العلني 
 "األندلض واألندلصيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرشة الدراشات العربية – أشبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 املػراوي رابح/ د.أ
 اإلمارات –زايد جامعة

Email: Rabah.Maghraoui@zu.ac.ae 

 

 

Ref: 7/2018/832 

 غرناطة للنحتنع قافيةوالث والدينية العرقية املكونات
 قراءة والصراع التعايش بني اهلحري الثامن القرن خالل

 للصان غرناطة أخبار يف اإلحاطة لنصوص حتليلية
 اخلطيب بن الدين
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 مقدمة:

كالطريفة اليت لفت إليها ابن اخلطيب ضمن مقدمة كتابو الذائع الصيت كالشهرة قدؽلا كحديث "اإلحاطة يف أخبار  من القضااي ادلهمة

غرانطة"، ما قدمو حينما أماط النقاب، بصورة كاضحة ككافية كشاملة، عن أنواع العناصر السكانية اليت احتضنها رلتمع ادلدينة من 

، ككذلك ما أمل بو عن طبيعة العالقات اليت كانت سائدة بُت كافة األعراؽ، كعن مستول التعايش الناحية العرقية كالدينية كالثقافية

 كالصراع الذم كاف ساراي بُت سائر األجناس كالطوائف.

 فما ىي إذان ىذه العناصر السكانية؟ 

 كما طبيعة التعايش الذم سائدا بينهم؟
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 العرب:  .1

ثر من موضع، بصيغ متعددة كمتفاكتة من حيث اإلغلاز كالتفصيل، فقاؿ يف موضع: أشار ابن اخلطيب إىل العنصر العريب يف أك

، كما أنو مل يكتف يف ذلك ابإلشارة إىل ىذا العرؽ مجلة، كإظلا حبث يف الواثئق الرمسية من مراسيم كظهائر ملكية، 1"كأنساهبم عربية"

، مث ػلصي كيعد حوايل 2النسبية اليت يتشكل منها اجملتمع عامةكبيعات سلطانية، كإجازات كاستدعاءات علمية، فتقصى األصوؿ 

 سبعة كسبعُت نسبا كأصال عربيا يرجع إىل قبائل كبطوف سلتلفة تنتمي ابألصالة إىل اجلزيرة العربية.

ًبيَّة بعضها إىل بعض من حيث الكثرة كالق لة، إمعاان يف تدقيق كال يكتفي ابن اخلطيب دبا ذكر بل يشَت إىل ًنسىًب ىذه األصوؿ النَّسى

اإلحصاء، كبياف طبيعة اجملتمع من ىذه الناحية، ألف األنساب كحجمها من حيث الشرؼ كالعصبية لو قيمتو ككزنو يف اجملتمعات 

 .3العربية اإلسالمية، كما ال ؼلفى، كما أف لو أتثَته الواضح على النسيج االجتماعي، كعلى التفاعل السياسي على كجو اخلصوص

خلطيب حينما يلح على ىذا إظلا يريد التأكيد على غلبة العنصر العريب كفيشيٌوًًه من حيث النسبة كالكثافة ابإلضافة إىل سائر كابن ا

األعراؽ، تقريرا للحقيقة من جهة، كاستجابة للنزعة القومية تنويها من جهة اثنية، تنبيها على احلظوة بشرؼ االطلراط يف سلك ىذا 

ككفى هبذا  كما ال ؼلفى يف الثقافة العربية اإلسالمية، كردبا دؿ على شيء من ذلك قولو معلقا على ما مضى:"العرؽ لعامل النبوة  

 .4شاىدا على األصالة، كدليال على العيركبًيًَّة"

كىو أمر ليس مبالغا فيو كال بعيدا عن احلقيقة، فقد كاف العرب حقيقة، كمن اندمج هبم كحتدث لغتهم، كقبل ثقافتهم، كاعتنق الدين 

 الذم جاءكا بو، أكسع انتشارا، كأكثر كثافة، كما تدؿ القرائن اللغوية كالثقافية كاالجتماعية ادلختلفة كادلتضافرة.  

  

                                                 
 .134، ص: 1، جـ.1977ىػ/1397 ،1طدمحم عبد هللا عناف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، مصر، يف أخبار غرانطة، ابن اخلطيب، حتقيق:  اإلحاطة - 1
 . 135، ص: 1اإلحاطة، ج - 2
 .136، ص: 1اإلحاطة، ج - 3
 .136، ص: 1اإلحاطة، ج - 4
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 البربر: .2

اخلطيب إىل العنصر الرببرم صراحة أيضا كمباشرة جنبا إىل جنب مع العنصر العريب، يف مقاـ الصدارة أيضا، كدبا جاءت إشارة ابن 

يوحي بكثرتو، إال أهنا كثرة ال ترقى على نسبة العنصر العريب كما يلوح من نص العبارة، يقوؿ ابن اخلطيب:"... كفيهم من الرببر 

 .1كادلهاجرة كثَت"

ادلهاجرة ادلشار إليو يف العبارة ادلذكور، ليس ادلقصود بو عرقا معينا من األعراؽ، ألف داللة اللفظ ال حتيل على  كال شك أف اصطالح

ذلك بقدر ما حتيل على داللة اذلجرة، اليت تعٍت انتقاؿ كثَت من الناس إليها من حُت آلخر سواء من مشاؿ إفريقيا أك من ادلواقع 

 يقف عليو الناظر الفاحص لإلحاطة.األندلسية ادلختلفة، كىذا أمر 

كما أف ىنالك صيغة أخرل غَت مباشرة دلت على كجود نسبة ال أبس هبا من العنصر الرببرم يف اجملتمع الغرانطي، نقف عليها من 

ذلك من خالؿ خالؿ النظر يف رلمل تراجم اإلحاطة، حيث ال يفتأ ابن اخلطيب، عند تقريره أمساءى األعالـ ادلًتٍجىًم هبم، يشَت إىل 

عالـ إثبات أنساهبم الرببرية مثل: اذلنتايت كالنفزم كادلسويف كالصنهاجي كغَتىم، مع العلم أف الذين ترجم ذلم يف إحاطتو من الرببر ىم األ

 فقط من الساسة كالقواد كالعلماء، كىي طائفة كبَتة تعكس نسبة ال أبس هبا شلن ىم دكهنم يف الشهرة من العامة كغَتىم.

لصنف كالقيادة كالزم كقد دلت إشارات أخرل دبا أكد على كثرتو كمكانتو، كذلك يف معرض تقريره جلند شللكة غرانطة من حيث اىذا 

، كيف موضع آخر "كالرببرم منو يرجع إىل قبائلو ادلرينية، 2"كجندىم صنفاف: أندلسي كبربرم" يف موضع: ، مثلما جاءكنوع السالح

 .3غراكية، كالعجيسية..."كالزانتية، كالتجانية، كادل

حيث ، النصرية يف رلاؿ التعاكف العسكرمكالنصاف ادلذكوراف ػليالف على تقليد عسكرم أصبح راسخا على عهد الدكلة ادلرينية كالدكلة 

تسميتها  اصطلح على تتوىل أمر النصرة، دبوجب االتفاؽ ،األراضي األندلسيةاضطرت الدكلة ادلرينية إىل إنشاء قاعدة عسكرية على 

 كال شك أف مؤسسة كهذه سيكوف ذلا كزهنا من الناحية الدؽلوغرافية السكانية.، بػ"مشيخة الغزاة"

                                                 
 .134، ص: 1اإلحاطة، ج - 1
 .136، ص: 1اإلحاطة، ج - 2
 .136، ص: 1اإلحاطة، ج - 3
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

كىكذا يستشف من خالؿ النصوص ادلتفرقة أف العنصر الرببرم الوافد من مجيع أضلاء بالد ادلغرب مًتامية األطراؼ خالؿ العصور 

صر العريب، كما تفيد النصوص أف أكاصر االمتزاج كركابط التالحم كانت بُت العنصرين التارؼلية ادلتباينة مل يكن أقل نسبة من العن

 مستحكمة لتوازف كفيت العصبية كالشوكة.

كلئن كاف النفوذ السياسي كالعسكرم قد آؿ العنصر الرببرم غَت مدافع بدءا من اتريخ ضعف اخلالفة األموية كانتهاء بسقوطها، فإف 

توازف بُت الطائفتُت ىو التفوؽ الثقايف كاحلضارم الذم كاف عليو العنصر العريب على جهة االختصاص األمر الذم كاف ػلفظ ال

 كاالكتساب.
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 دون:المعاه   النصارى .3

أيضا لنسبة النصارل ادلعاىدين يف غرانطة كما حوذلا من القرل كاألمصار، كالذين ىم بال شك يندرجوف عموما، ابن اخلطيب عرض 

 ا.األعراؽ الركمية كالقوطية كغَتىمن الناحية العرقية كالعنصرية، ضمن كافة 

 تًتتب عليو أحكاـ شرعية لذمكابن اخلطيب حينما يشَت إليهم حتت مسمى النصارل، يصنفهم دبوجب االصطالح الديٍت الشرعي ا

جب دبو ، شؤكهنمريتهم الدينية، كشلارسة كافة متمتعُت حبق ادلواطنة الضامن حلادلسلمُت،  حتت حكم معينة، من منطلق إيثارىم البقاء

 دبوجبو حقوؽ كعليهم كاجبات  فتكوف ذلمبػ"عقد الذمة" أك "عقد العهد" اصطلح عليو ، عقد

، مقارنة مع ما ستعرفو طريقتو مع الطائفة 1أشار هبا ابن اخلطيب إىل ىذه الطائفة ابدلباشىرىة كالتفصيل نسبياؽلكن أف ننعت الطريقة اليت 

 األخرل من أىل الذمة، كأعٍت هبم اليهود.

دبا أكد على كثرهتم، كنوه ردبا دبركزىم االجتماعي كالديٍت دبا عكس موقف ادلسلمُت عموما من النصارل خاصة، حبكم التصور 

 اإلسالمي للنصرانية كاترؼلها انطالقا من النصوص الدينية اليت تبدك شيئا ما لينة، خبالؼ التصور عن بٍت إسرائيل كاترؼلهم.

ابلنسبة الدؽلوغرافية للنصارل ككذا كجوه من أكضاعهم احملددة  ةعلقكادلت، وص الواردة يف اإلحاطةكؽلكن أف نستخلص من النص

 تية:حلجمهم دلركزىم الدالالت اآل

 أف مجيع القبائل العربية الوافدة ابسم اجلهاد كالتعمَت نزلت بُت ظهراين النصارل ادلعاىدين أصحاب األرض كالوطن األصليُت. .1

ك ضمن مجهور النصارل دؿ على ذل ،كانوا يشكلوف نسبة قليلة ،انتقاذلم ضمن قبائلهم ادلختلفة، كثرة عددىمأف العرب رغم   .2

 .ىدينختصيصهم بثلث جباية ادلعا

أنو كاف للنصارل شيخ من أىل دينهم يرأسهم كيدبر شؤكهنم لو شهرة كحنكة كبصر ابجلباية ادلفركضة على رؤكسهم، كلو أيضا جاه  .3

 لدل األمراء كالوالة ادلسلمُت.

 .ماء دينهم، تقع خارج حضرة غرانطةأنو كانت ذلم كنيسة شهَتة متفردة يف العمارة كالتشييد اختذىا ذلم أحد زع .4

 النصارل مل يكونوا على حاؿ من الذلة كاالستضعاؼ كما قد يتصور، كإظلا كانوا على حاؿ من العزة كالنفوذ.أف  .5

                                                 
 .107 -106، ص: 1اإلحاطة، ج - 1
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 مدؿ ذلك بوضوح على دكرىم يف إاثرة الفنت كالتحالف مع نصارل اخلارج ضد ادلسلمُت، منذ الفتح اإلسالمي إىل أف زاؿ كجودى 

 .هنائيا

كحتالفهم تواطئ النصارل ب ادلتعلقة تفاصيلاليثيات ك احلستعرض ابن اخلطيب مجيع ا، حيث 1بطيةعهد الدكلة ادلراب ذلككؽلكن أف ظلثل ل

ألهنم كانوا يتوقعوف اذلزؽلة  ،انكشف أمرىم ،4، إال أهنم أماـ تدده كاطلذالو3كإمداده ابدلؤكنة كادلَتة الالزمة ضد ادلرابطُت2مع ابن رذمَت

دتليو األحكاـ الشرعية الثابتة من منطلق ، إال أف الدكلة حاكمتهم دبا الفضيحة كاذللكةكسقط يف أيديهم كتوقعوا يف اليت حتسهم، 

 .5االجتهادات الفقهية ادلقررة عندما ؼلل ادلتعاقد ابلشركط ادلعتربة، ادلؤدية إىل فسخ التعاقد كنسخو

ا كاف ينبغي أف يتخذ يف حقهم يف مثل الذم صدر يف حقهم فكاف النفي كالتغريب كاجلالء، كىم أخف حكم مقارنة فيم أما احلكم

، األمر الذم ردبا أكد على 6بقاء طائفة منهم ال أبس هبا، ، كما فسح بينهم كبُت انتقاذلم إال بر عدكة ادلغربىذه اجلناية اخليانة

الرغم من ىذه احلادثة كالغريب يف األمر أنو على ، ة بناء على التورط ادلباشر كعدموالتحقيق كالفرز من قبل السلطات اإلسالمي

 .7مثلما حدث يف عصر الطوائف الشنيعة، مل ترتدع ىذه الطائفة القليلة الباقية، بل ظلت تًتصد كتًتبص ابدلسلمُت الدكائر

  

                                                 
 .109 -108، ص: 1اإلحاطة، ج - 1
ـ، كاف من ادللوؾ األقوايء األبطاؿ، انتزع الكثَت من القواعد كالثغور من يد 1134ـ كسنة 1105ىو ألفونسو األكؿ ملك أرجوف ملك ما بُت سنة  - 2

لنص، تويف على إثرىا ادلذكورة يف ا Fragaادلسلمُت، إبيعاز من النصارل ادلعاىدين، إال أنو ىـز ىزؽلة ماحقة على يد ادلرابطُت على مشارؼ مدينة "إفراغة"
 .108، ص: 1( للمرحـو دمحم عبد هللا عناف، اإلحاطة، ج3( ك)2غما ككمدا. انظر التعليق )

 .109، ص: 1اإلحاطة، ج - 3
 .109، ص: 1اإلحاطة، ج - 4
 .114 -113، ص: 1اإلحاطة، ج - 5
 .114، ص: 1اإلحاطة، ج - 6
 .114، ص: 1اإلحاطة، ج - 7
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 أ.د/ رابح املغراوي 

 

 

 

 اليهود: .4

 .فس أحكاـ أىل الذمة ادلقررة شرعاجرت عليهم نك ، دخوذلماليهود أيضا من ادلواطنُت الذين تعايشوا مع ادلسلمُت من يـو كاف 

 كل مدينة من ادلدف األندلسية الكبَتة طائفة منهم.  تضناحتردبا ك ادلسلمُت،  قبليف األندلس  اليهود كجدلقد ك 

االضطهاد الشيء الكثَت سواء من قبل ارل من الكراىية كالعداء ك كما أف كضعهم مل يكن على أحسن ما يراـ، كإظلا عانوا من قبل النص

 .1القوطية الدكلة الركمانية، أك من قبل الدكلة

 .2يف كثَت من ادلواقع لتهم على عورات البالد كالثغراتدالك كلعل ىذا ما يفسر سر تعاطف اليهود مع ادلسلمُت الفاحتُت، 

كافأكىم دبا أرضاىم أبف مجعوىم كأسكنوىم يف مراكز ادلدف اليت كانوا منتشرين هبا، حىت صار ذلك عادة جارية  كال شك أف الفاحتُت

    .عليهم

 .3أصل مدينة غرانطة اليت ستتوسع الحقا احتضنت ىي األخرل طائفة ال أبس هبا من اليهود كانت البَتة  كدلا

، كلعل األمر حلاؿ ابلنسبة للنصارل ادلعاىدينمل ػلتفل ابن اخلطيب بذكر حاؿ اليهود يف ىذه ادلدينة بشكل مباشر كصريح كما ىو ا

 ادلواطنُت ابألصالة.  النصارلراجع يف تقديرم إىل قلتهم ابلنسبة إىل 

كالذم مل يف ادلخياؿ الديٍت كالثقايف كاالجتماعي ابلنسبة للمسلمُت،  االجتماعي كما قد يكوف األمر راجعا إىل ما يعكسو كضعهم

 بوؤكا، فهم كإف أعطوا حقهم دبوجب القوانُت الشرعية، كبعض التقاليد االجتماعية، فإف ذلك ال يؤىلهم ليتدكف شك امثالييكن 

 .سلم الطبقات االجتماعية الدنيايف جعلهم عموما األمر الذم ، أك اليت ترضي مجيع طموحاهتم، ادلكانة اليت تساكيهم ابدلسلمُت

أف رجل احلكم كالسياسة كالتاريخ، ادلطلع على خبااي األمور، ك ال ننتظر من ابن اخلطيب كىو ابن الثقافة اإلسالمية،  كمن ىذا ادلنطلق

شارة أكرد إف ي،و كعلى الرغم من إقاللو، فقد أشار دبا أابف عن مكانتهم يف اجملتمع األندلسإال أن، طائفةطلعنا بشكل مفصل عن ي

أابنت عن حتالفهم كاشًتاكهم مع النصارل ادلعاىدين فيما أقدموا عليو من ادلؤامرة السرية، كمراسلة استقداـ  هم،اترؼلية طريفة يف حق

 .مشًتكةالتخلص من ادلسلمُت ف مصلحة إليف مثل تلك األمور، معهم  الذم تقدـ ذكره، دبا أكد على تعاكهنمرذمَت ملك أرجوف ابن 

                                                 
 فما فوؽ. 520ص: دار الرشاد، القاىرة، حسُت مؤنس، فجر األندلس،  انظر: - 1
 فما فوؽ. 523ادلرجع السابق، ص:  - 2
 .101، ص: 1اإلحاطة، ج - 3
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حكاـ األيقوؿ ابن اخلطيب يف معرض حديثو عما آؿ إليو أمر النصارل ادلعاىدين بعدما انكشفت مؤامرهتم، كتعينت معاقبتهم دبوجب 

مجيٍعىتػىهيم من اليهود""كأصابى كثَته من اجلالء  ة:يالشرع
كال شك أف احلكم عليهم ابجلالء ة، يت تعٍت القلالك  اجليٍمعىةي تعٍت لغة القيٍبضىةي ، ك 1

 كاخلركج من الوطن جاء لثبوت تورطهم بعد البحث كالتحقيق.

-ىػ713إمساعيل) األمَت إمساعيل بن فرج بنكاف أحياان بعض السالطُت يصدركف يف حقهم بعض اإلجراءات االستثنائية مثل كما  

ريىيم، كشارة دتيزىم، كليػيوىَّفَّ حقُّهم من ادلعاملة اليت أمر هبا  الذم ،ـ(1225-ـ1214ىػ/725 "أخذ يهود الذمة ابلتزاـ مسة تيشىهًٌ

كؽلكن أف نستشف من ىذا النص على اختصاره كقلة عبارتو كانفراد اإلحاطة بو ، 2الشارع يف اخلطاب كالطرؽ، كىي شواشي صفر"

 ت مهمة تسًتعي االىتماـ، كتستدعى الوقوؼ، كتثَت النظر كالتدبر، منها:دال ال

 أنو قد يكوف قد كجدت طائفة ليست ابلقليلة من اليهود يف غرانطة حضرة الدكلة النصرية.  أ

 أهنا ردبا كانت تتمتع حبرية ال أبس هبا كنفوذ كاسع نسبيا شلا جعل ىذا السلطاف يتخذ يف حقهم ىذا اإلجراء.  ب

 .اعدمو أك طوؿ مدة احلكم كقصرىمن  ىماستقرار أك  حسب قوة السالطُت كضعفهم،ضيق احلرية ردبا كانت تتسع كت ذهأف ى  ت

 .م يححللون مه االلحزامات الشرعيةأن هذي الحرية كاوث حيىما جحسع ججعله  ث
  

                                                 
 . 114، ص: 1اإلحاطة، ج - 1
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 المدجنون:  .5

دجنُت"ندلسية يف من العناصر اليت احتضنها اجملتمع الغرانطي، حبكم التاريخ الذم عرفتو ادلدف األ
ي
كىو ، ىذا الباب، ما عرؼ بػ"ادل

 طبيعتهم ختتلف عن األعراؽ ادلذكورة.ألف ، أف نعده عرقا أك عنصرا مستقالمصطلح ال غلوز 

 مباينتهم إلخواهنم األندلسيُت اخليلًَّص يف كثَت من األحواؿ جعل منهم طائفة سلتلفة، فمنهم ىؤالء "ادلدجنُت" على احلقيقة؟إال أف 

أسلمت منذ ىم طائفة من األندلسيُت ابألصالة، قد يكونوف من أصوؿ عربية أك بربرية، أك من أصوؿ ركمية أك قوطية  1ادلدجنوف

األندلسية، عقب األندلسيُت يف العقيدة كالدين ككثَت من اخلالؿ الثقافية كاالجتماعية إال أف بقاءىم يف مدهنم  القدـ، يشًتكوف مع

جعلهم يفقدكف كثَتا من مقومات  ،العجمكاختالطهم ابلنصارل  ،كإيثارىم ادلكث يف أكطاهنمهتم، م لسياد، كخضوعهلر االنصتغلب 

  .شخصيتهم

يدرؾ ، تساقط القواعد األندلسية العامرةكال شك أف ادلشتغل بتاريخ الوجود العريب اإلسالمي بشبو اجلزيرة األندلسية، ادلتابع لتاريخ 

بُت ادلكث يف بلد أصبحت السيادة فيو ألعدائهم، كالرحيل عن كطن  ابلنسبة لكثَت من األندلسيُت ماحجم ادلصيبة، كصعوبة اخليار 

 ادلتفردة. دلدجنُتظاىرة ا أحبوه، األمر الذم أكلدقد 

كاحلضارية كثَت األحواؿ االجتماعية بلقد أتثر ادلدجنوف بفعل ادلداجنة كادلخالطة، كخباصة بعد أف أصبحوا أقلية بُت ظهراين النصارل 

لذكابف كاالضمحالؿ، كال شك أف النصارل أتثركا ىم ادلنذرة ابالغلب كالتبعية، من فة كاألخالؽ إىل درجة فيها كثَت مثل اللغة كالثقا

 .أيضا أبكضاع األندلسيُت احلضارية عامة كما تدؿ القرائن

مدجٍت مدينة إشبيلية ... انتقل بعد مهلك أبيو إىل ابب كاف أبوه صلارا من " :النصوص اخلطيبية الطريفة قولو يف أحد ادلدجنُتكمن 

طلع السلطاف اثين ملوؾ بٍت نصر، كمىتَّ إليو بوسيلة أىٍدنىٍت زلىىلَّوي ... إىل أف توىل كزارة كلده أمَت ادلسلمُت أيب اجليوش نصر، كاض

، كاضلطاطو يف مىٍهول ذلم، ك  التشبو هبم يف األكل كاحلديث، ككثَت من األحواؿ كاذليئات بتدبَته، كنًقمى الناسي عليو إيثاره دلقاالت الرـك

                                                 
داجنةي: حسن معٌت "الدٍَّجن" قولو:" دىجىنى ابدلكاف يىٍدجيني ديجوان: أقاـ بو كألًفىوي ... كأىٍدجىنى،  - 1

ي
ًمثٍػليوي، أقاـ يف بيتو، كدىجىنى يف بيتو إذا لىزًمىوي ... كادل

خالطة"
ي
 .1331، ص: 2لساف العرب، ابن منظور، مادة "دجن"، ج، ادل
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يٍكتىسى 
ًب يف كاالستحساف، كتطريز اجملالس أبمثاذلم كحكمهم، مًسةن كىمسىىٍت منو عىقال لًنىشأتًو بُت ظهرانيهم، كسىبػىقىت إىل قيول عقلو ادل

" بيوهتم، فلم تيفارٍقوي حباؿو
1. 

يو "فصل يف أف ادلغلوب مولع أبدا ابالقتداء ابلغالب يف شعاره كز الطريفة نص يذكر دبا جاء يف أحد فصوؿ مقدمة ابن خلدكف  وكى

 :اآلتيةالنفسية عند تفكيك النص ابألسباب  2، حيث علل الظاىرةكضللتو كسائر أحوالو كعوائده"

 .من غلب عليها كقهرىاتقاده فيأبدا يف تصور الكماؿ كاعأف النفس يف نظر ابن خلدكف رلبولة  .1

 صفة الكماؿ على غالبها بسبب ما ترسخ لديها من تعظيمو.أف النفس تضفي  .2

 راجع إىل كجوه قوتو.الأف انقيادىا لغالبها إظلا ىو بسبب كمالو يف ذاتو كليس  أهنا تظن .3

  .ما انتحلت مجيع مذاىب الغالبسرعاف ، لك اعتقاداصار ذمث  ،أف األمة ادلغلوبة إذا خادعت نفسها هبذا التفسَت مدة .4

 .هعوائدك ، كإظلا ىو بفضل حضارتو لب عليها ليس بفضل عصبيتو أك قوتوأف سر غىلىًب الغاقد ترل األمة ادلغلوبة  أف .5

 .يتشبو ابلغالب يف كافة أحوالوأف ادلغلوب  .6

 كثَت من مظاىر التشبو كاالقتداء.إذا جاكرت أخرل مث غلبت عليها سرل إليها   مةاأل أف .7

 يف كل شيء. الرـك فإهنم يتشبهوف هبم مع أمم اجلاللقة ضرب ادلثل أبىل األندلس على عهده .8

 .ادلنذر ابلزكاؿ كالفناءأف من ينظر إىل ذلك بعُت احلكمة يستشعر أنو من أبرز بوادر االستيالء،  .9

اآلخر ال يقل طرافة كعمقا، فضال عن كعلى الرغم من طرافة تعليل ابن خلدكف لشموليتو كاستقصائو، فإف تعليل ابن اخلطيب ىو 

 أترؼلو ادلبكر حلقيقة أتثر ادلسلمُت ابلنصارل كتعليل ذلك.

 إذا كاف ابن خلدكف قد عزا أمر االقتداء كالتأثر إىل الغىلىًب كاالنقياد الراجع إىل ضركب من القوة كالبأس، فإف ابن اخلطيب عزاه كماف

تتم مقاربة الظاىرة من مجيع  حيثاآلخر،  أحدعلايكمل عند التأمل، إف التفسَتين، كابلتايل ف، شأة األكىلرأينا إىل االختالط يف الن

ؽلكن اعتبار تفسَت ابن خلدكف تفسَتا سياسيا كعسكراي كنفسيا، كما ؽلكن اعتبار تفسَت ابن اخلطيب كىكذا جوانبها ابطنا كظاىرا، 

 تفسَتا اجتماعيا حضاراي.
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ي قوؿ ابن خلدكف يف مسألة اقتداء أىل األندلس يف عوائدىم العسكرية جبَتاهنم النصارل، ما سجلو كمن الطريف أيضا، كىو ما يزك

كزيهم يف القدمي شبو أقتاذلم " و قبل أف يعدلوا عنو حينما قاؿ:ابن اخلطيب حينما كصف زم جند شللكة غرانطة الذم كانوا علي

ٍسىة، كحفا البيضات، كاختاذ ًعراض األسنة، كبشاعة القرابيس كالسركج، كأضدادىم، من جَتاهنم الفرنج: إسباغ الدركع، كتعليق ا لًتًٌ

 .1كاسًتكاب محلة الراايت خلفو، كل منهم بصفة ختتص بسالحو، كشهرة ييعرؼ هبا"

ربية عنو إىل العادات الع، فعدلوا شبوتال اكال شك أف األندلسيُت على عهد عنفواف ىذه ادلملكة زمن ابن اخلطيب أحسوا بسوء ىذ

مث عدلوا اآلف عن ىذا الذم ذكران إىل اجلواشن ادلختصرة، كالبيضات ادلرىفات، كالسركج العربية، " :النص آخر هأكدما ىذا ك ، األصيلة

عدكؿ على مستول الشكل ادلتعلق ابللباس العسكرم كالعدة احلربية، كىو أمر يؤكد ، إنو ال ريب 2كالبيت اللٍَّمطية، كاألسل العطفية"

 على شيء من التميز كاالستقاللية ادلطلوبة حبكم الصراع كادلنافسة.  

كما أشار ابن اخلطيب يف نص أخر، يف موضع آخر، عند حديثو عن سالح اجلمهور من الناس عامة أىل األندلس على عهده، 

ح مجهورىم العصي الطويلة ادلثناة بعصٌي صغار ذكات عيرل يف أكساطها، تدفع ابألانمل عند قذفها تسمى ابألمداس، يقوؿ: "كسال

ملوف على التدريب هبا على األايـ"، كىذا ردبا دؿ على بقاء ىذا التأثر كاستمراره، ألنو أمر عاـ، كعادة منتشرة ، كًقًسيُّ اإلفرصلة ػلي

ؼ العادات العسكرية الرمسية النظامية فإهنا سهلة تتيسر ابلقرار العسكرم احلاسم كابلعرض كالتدريب يصعب االستغناء عنها، خبال

 كالًتتيب ادلتعهد.
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 خاتمة.

ار ىذا ما أدل إليو استقراؤان للنصوص اليت كقفنا عليها يف كتاابت ابن اخلطيب ادلتفرقة يف ثنااي مظنتو الشهَتة كالغنية اإلحاطة يف أخب

تطعنا دبوجبها أف نكوف صورة كاضحة ادلعامل عن رلتمع شللكة غرانطة، اليت كابد احملن الصمود كالبقاء، قبل أف يؤكؿ إىل غرانطة، اس

، كىي صور أكدت على التنوع كالتعدد الذم مل ؼلل عند اختالؿ موازين القول من صراع ذم خلفيات كأبعاد دينية التالشي كالزكاؿ

 .كسياسية كاقتصادية كاجتماعية
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 قائمة المصادر والمراجع:

ابن اخلطيب، لساف الدين أبو عبد هللا دمحم بن اخلطيب الغرانطي األندلسي، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، حتقيق: دمحم عبد هللا عناف،  .1

 ـ.1977ىػ/1397مكتبة اخلاصلي، القاىرة، مصر، الطبعة األكىل: 

ادلقدمة، حتقيق: علي عبد الواحد كايف، دار هنضة مصر، ، خلدكف احلضرميالرمحن بن دمحم بن ابن خلدكف، كيل الدين أبو زيد عبد  .2

 القاىرة، مصر، الطبعة الثالثة، بدكف اتريخ.

 -كاخلرب يف أايـ العرب كالعجم كالبرب كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب، دار الكتاب اللبناين ادلبتدأكتاب العرب كديواف  .3

 ـ.1983كت، لبناف، مكتبة ادلدرسة، بَتكت، لبناف، بَت 

اللمحة البدرية يف الدكلة النصرية، حتقيق جلنة إحياء ، ، لساف الدين الغرانطي األندلسيابن اخلطيب: أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا .4

زلب ـ. كنسخة أخرل، حتقيق 1980الًتاث العريب يف دار اآلفاؽ اجلديدة، منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتكت الطبعة الثالثة: 

 ق.1347الدين اخلطيب ادلطبعة السلفية ابلقاىرة، 

، أبو دمحم علي بن حـز األندلسي .5 مجهرة أنساب العرب، حتقيق كتعليق عبد السالـ ىاركف، دار ادلعارؼ، القاىرة، الطبعة ، ابن حـز

 .1982اخلامسة 

 .دار صادر، بَتكت، لبناف، ب ت لساف العرب،، ابن منظور .6

 ـ.2008-ق1429، 4، دار الرشاد، القاىرة، مصر، طحسُت مؤنس، فجر األندلس .7
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 الملخص: 

يطرح  الفيلسوؼ األدلاين "ىيغل" الطابع التارؼلي للفن والدين، وبضرورة التفكَت فيهما سواي من جهة ادلطلق الذي يتجلى يف 
اإلنساف، لكنو من جهة ينهي مهمة الفن وفق عبارتو التالية: "الفن ابلنسبة إلينا شيء من ادلاضي"، إف ىذه العبارة اليت ربرر وثيقة 

رؼلي متجاوز للمطلق، ىي بذااها متجذرة يف اتري  الدين واإلنساف األكرر عمقا،ابعتبار أف كل ادلفاىي  وفاة الفن كتعبَت ات
يقًتب ىيدغر فينومينولوجيا من ىيغل أنرربولوجيا؛ أي يف دور وأعلية احلقيقة الفنية واطلراطها يف  لذلكربكمها اجلدلية التارؼلية، 

إنو ػلاوؿ أف يدمج كل تلك التناقضات ادلوروثة، وال يصف وجود العمل الفٍت  ادلتعاقبة، احلقيقة الدينية عرب اللحظة التارؼلية
 دبوجب ذاتية الذات، وإظلا دبوجب اللقاء الروحي ادلطلق مع الفرد احلر.
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 المقدمة 

يف مذىبو  أساسية يعترب ىيغل من الفالسفة القالئل الذين تعمقوا يف دراسة عل  اجلماؿ، وفلسفة اجلماؿ عنده تعترب حلقة
الفلسفي العاـ، مرلها مرل الدين والتاري ، إف الروح ادلطلق يف اذباىها إذل ادلرل العليا إظلا تتجو إذل اجلماؿ، وإذل احلقيقة وإذل 

يكّوف احللقة ، كيف يستقي  القوؿ بنهاية الفن اترؼليا، واحلاؿ أنو دل يزؿ 1األلوىية، فيعترب اذباىها ىذا عن الفن والفلسفة والدين
الوسطى اليت تؤلف بُت رلرد اخلارجي واحلسي والفكر احملض، بُت الطبيعة والواقع الفعلي ادلتناىي، والرحية الالهنائية للفكر الذي 
يفه  مفهوميا؟ وبعبارة أوضح فيما يلتبس أمر الفن على ىيغل حىت يقرر يف اآلف نفسو "ادلنزلة الرفيعة للفن" و"رلاوزة الفكر 

 2كر للفن اجلميل" بل أف حاضران دل يعد مواتيا للفن؟ كيف نقف على حقيقة ىذا التعيُت ادلزدوج للفن عند ىيغل؟والتف

يف ما يسمى اإلنساين، ويف ادلقابل، فال وجود أو جوىر اللقاء بُت الديٍت والفٍت ىو يف ىذه الورقة العلمية  إبرازهضلاوؿ  إف ما
اإلنسانية عرب شرطها احلضارة يف ذواتنا اإلنسانية، لذلك ينخرط الدين والفن يف بناء التجربة و  فهو رلرد سبرلجد لإلذلي، وإف و  

يتجسد فيها ادلعبد وادلتحف بشكل مطابق وماىوي، رغ   ال عرب المشروطيتها الفوؽ اترؼلية، تلك الشرطية التارؼلية ،فقط التارؼلي
يف ربليل جوىر العالقة بُت الفٍت والديٍت عرب علزة وصل  منهج ىذه ادلداخلة  إذفيتحرؾ التعاقب التارؼلي والدوري لكليهما، 
يف اهما؟ ىل كانت صَتور بُت الفن والدين؟ وكيف  كيف ؽلكن فه  العالقة الفلسفية والتارؼلية اإلنساين، لذلك علينا أف نتساءؿ:  

لسلطة على اآلخر؟ ىل ؼلتلفاف يف الوسائل اتصاؿ وإرباد أـ يف انفصاؿ وتعارض؟ من خدـ منهما اآلخر؟ ومن كانت لو ا
واألدوات أـ يف ادلقاصد والغاايت؟ كيف ؽلكن تفسَت الرؤية الدينية ادلتشددة اليت رفضت الفن وحصرتو، ووضعت لو شروطا، 

ظة كاف فيها إذا كانت أعظ  األعماؿ الفنية قد ظهرت يف حلويف ادلقابل، خاصة يف أزىى العصور الدينية )اإلسالمية، ادلسيحية(؟ 
كبناء األىرامات عند ادلصريُت القدامى، والكنائس العظيمة عند ادلسيحيُت، اإلنساف متدينا أو واقعا ربت سلطة ادلدونة الدينية  

أف ىناؾ عالقة طردية بُت ظهور الفنوف العملية وبُت توسع األدايف  ىذا هل يعٍتفوادلساجد وقصور اخللفاء عند ادلسلمُت؟ 
 حاضرىا معابد، ويف حاضران أصبحت كانت يفآاثر اجملتمعات القدؽلة واحلديرة اليت  بقي من  نيف ماين ؽلكن تص؟ وأوانتشارىا

ها يتبادالف فقط لكن ،من حيث التشكلات حكومية وسياسية؟ أال يوحي ىذا ابجلوىر الواحد للفن والدين، بناءو  متاحف فنية
  ؟ ومن شبة يكاد يكوف ادلطلق واحد فنيا أـ دينيا؟ ادلتجهة ضلو ادلطلق انيةالتداوؿ على الرغبة اإلنسالدور التارؼلي من حيث 

  

                                                           
 .757، ص1991، 1وس برس، طرابلس، لبناف، ط، مقدمات يف فلسفة الفن، جر عوض رايض1
 .6، ص7111، 1ترصبة وتقدمي، انجي العونلي، منشورات اجلمل، بغداد، بَتوت، طغ. ؼ. ؼ. ىيغل، دروس يف االستطيقا، اجمللد األوؿ، 2
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 الجمال والتجلي المحسوس للفكرة:-1

اترؼليا، ما زاؿ ال يسمح بتشكل فلسفة يف الفن ابلداللة الصارمة للعبارة، -لقد عمل ىيغل على تنزيل فكرة اجلماؿ تنزيال نقداي
التارؼلي ىو ابلتحديد تعبَت عن الروح اإلستطيقي للشعب، واجلماؿ ىو داينة الشعب؛ أي -النقديالفن يف سياؽ ىذا التنزيل 

صباؿ ادلدينة، إذ يتجسد يف حريتها وتناغمها، اجلميل ىو يف الوقت نفسو خاصية ميتافيزيقية لداينة بعينها وصفة للماىية ادلشًتكة 
سوس للفكرة، إذ إف الفن من حيث مضمونو ليس شي ا سوا األفكار، أما ، ومن شبة فاجلماؿ ىو التجلي احمل1لشعب ما أو أمة ما

الصورة اليت يظهر فيها األثر الفٍت فإهنا تستمد بنيتها من احملسوسات واخلياالت، إف الفن يف مذىب ىيغل ىو وضع الفكرة أو 
فإنو ال يلبث أف  -فيما يؤكدىيغل-لقصوا ادلضموف يف مادة أو صورة، وتشكيل ىذه ادلادة على مراؿ، و" إذا بلغ الفن غايتو ا

يسه  مع الدين واحلياة يف تفسَت ادلطلق وإلقاء الضوء على جوانبو، وكذلك يف إيضاح كل ما يتعلق حبقائق الروح واألفكار 
سيقى أو اإلنسانية األشد عمقا، ومراؿ ذلك أف اجلماؿ قد يظهر بطريقة مباشرة كما ىو احلاؿ يف أعماؿ النحث والعمارة وادلو 

الصورة اخليالية الشعرية، وقد يتعذر أف نلمس حقيقة اجلماؿ يف الصورة الطبيعية اجلامدة مرل كتلة احلديد، وكذلك ال ؽلكن أف 
نكتشف اجلماؿ يف ادلوجودات الطبيعية ذات النظ  الرتيبة مرل الشمس والكواكب، إف اجلماؿ يبدو أكرر وضوحا يف النبات، ففي 

ة الغائية بُت األجزاء والكل، وىو األمر الذي ينعدـ وجوده يف اجلمادات، وكلما ارتقينا درجة يف سل  النبات تظهر الوحد
ادلوجودات من اجلماد إذل النبات إذل احليواف فاإلنساف، كلما بدا لنا اجلماؿ أكرر وضوحاوأتلقا، واجلماؿ يف الفن خالفا للجماؿ 

جلماؿ يف الفن أرفع من اجلماؿ يف احلياة، فاجلماؿ الفٍت أرفع وأمسى من الطبيعة، يف الواقع لو مستوايت عدة، وىيغل يؤكد أف ا
 . 2ومن الواضح أف اجلماؿ يف الفن ليس انش ا عن عكس اجلماؿ يف الواقع، بل ىو ذبسيد للمرل األعلى للجماؿ

ة ادلطلقة على ذااها، وسبّر ادلعرفة دبرحلتُت: ادلرحلة يعّد ىيغل العادل انعكاسا للفكرة ادلطلقة، ولذا فإف معرفة العادل ىي تعّرؼ الفكر 
الدنيا، وىي مرحلة انعكاس الفكرة فنيا، وادلرحلة العليا، وىي الوعي الديٍت والفلسفي، ومفهـو اجلميل عند ىيغل يًتاجع إذل ادلرتبة 

لى منقوصة يف موضوع ما بينما تتجلى كاملة الرانية مفسحا اجملاؿ األوؿ دلفهـو "احلقيقي"، إذ يؤكد ىيغل أف الفكرة ؽلكن أف تتج
يف موضوع آخر، واجلميل ىو ذلك ادلوضوع الذي تتجلى فيو الفكرة على أمت وجو، والتفكَت يف رأي ىيغل ينفي اجلميل، وكلما 

ف تعل  نساقد عاش زمنو، ألف اإل -حسب ىيغل-تعمق اإلنساف يف التفكَت قّلت حاجتو إذل اجلميل، ومن شبة يبدو أف اجلميل 
التفكَت اجملّرد، وحل عصر الفلسفة زلل عصر الفن، والفكر يقتل يف اإلنساف مفهـو اجلماؿ، وسيختفي اجلماؿ مع تطور الوعي، 

، ودبقدار التحرر من الضغوطات العضوية وادلادية تربز مقدرة العقل 3ألف الوعي يتعامل مع احلقيقة، أما الفن فيتعامل مع اجلماؿ
اتو، كفكرة يف الفكر، وعلى معرفة ذاتو كمطلق، ومعرفة ذاتو كواجب الوجود، إظلا قد يفعل ذلك بقفزة تفقدىا على العودة إذل ذ

غايتها ببقائها يف مرحلة التجريد والصورية، وذاؾ العقل يف تلك احلركة من العودة النظرية إذل الذات يدرؾ حدسيا، من خالؿ ما 
احملسوس اخلالص والفكر اخلالص، وىو يتوصل إذل ذلك برفعو ادلدَرؾ إذل الظاىر، وىذا ال  أنتجو، وإذ ػلتل الفن احلّيز الواقع بُت

                                                           
 .8، صسابقمصدر ، غ. ؼ. ؼ. ىيغل، دروس يف االستطيقا1
 .758-757رايض عوض، مقدمات يف فلسفة الفن، مرجع سابق، ص ص2
 .61-66ص ص، 1991، 1جلماؿ واجلالؿ، دراسة يف ادلقوالت اجلمالية، دار طالسدار، دمشق، طفؤاد ادلرعي، 5
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يعٍت االنتقاص منو، بل على العكس ترقيتو زلو الواقع، حيث تكشف الرغبة اليت تتجو ضلو ادلدرؾ يف ماديتو احملسوسة وتلغيو 
ظاىر الظاىر، أكرر واقعية من الطبيعة، إذا كاف الظهور من  ابستهالكها لو، عن بطالف ىذا ادلدرؾ، ابدلقابل يبدو الفن، وىو

 .1طبيعة جوىره، وىنا ي ظهر عل  اجلماؿ مهمتو اخلاصة بو

بفكرة إستطيقا العبقرية ألهنا تقـو على فكرة اجلمع بُت الفن والعبقرية، واحلاؿ أف اجلماؿ الطبيعي يف تقدير ىيغل  ال أيخذ ىيغل
اإلنساين والروحي، وأف ادلوضوعية احلقة يف نظر ىيغل ليست ادلوضوعية الطبيعية )الالوعي كما يقوؿ ليس إال شكال متخلفا من 

شلينغ(، بل موضوعية الروح الفٍت كما يتشكل تشكالت اترؼلية حبسب األشكاؿ اليت يتخذىا الروح يف مسرا تعيّنو وتطوره 
عند ىيغل ال ػليل إذل أية داللة نفسية أو سيكولوجية، بل الروح عنده التارؼلي الفعلي، وعلينا أف نشَت ىنا إذل أف مفهـو الروح 

ينطوي بعامة على صبيع اإلنتاجات ادلوضوعية لإلنساظلن ثقافة وسياسة ودين وفلسفة وسسن إيتيقية وعادات ونواميس ودساتَت، 
 .2وىو هبذا ادلعٌت يتنزؿ حتما يف زلايرة اتمة لتاري  البشرية

  

                                                           
 .16ص، 1988، 1الفن واحلس، ترصبة، وجيو البعيٍت، دار احلداثة، بَتوت، طميشاؿ ديرميو، 6
 .78غ. ؼ. ؼ. ىيغل، دروس يف اإلستطيقا، مصدر سابق، ص ص2
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 مراحل الفن: -2

ىيغل أف الفن يشكل مرحلة ضرورية يف التطور الذايت للفكر، ىذا الفكر الذي بتوكيد ذاتو عرب التاري  كفكر موضوعي يباشر يرا 
الفن بواسطتو اقًتابو من الوعي النظري لذاتو كأنو مطلق، وقائ  بذاتو، ذلذا السبب يظهر يف صبيع األعماؿ اليت تربز التطور 

،وإذا كانت الفلسفة تتعرؼ على الفكرة ادلطلقة كفكرة، فإف الفن ال يتعرؼ 1 التفاصيل ادلوسوعيةبكاملو، وليكن كمرحلة عقلية يف
عليها مباشرة، بل من خالؿ تعبَتىا احلسي كجماؿ، إف الفكرة ادلطلقة ادلتجسدة يف عادل األشياء واليت يت  التعرؼ عليها من 

اؿ صاعدة ضلو احلقيقة، والفن ىو تلك احللقة من وعي الفكرة لذااها خاللو تظهر على شكل صباؿ، ولكن ادلعرفة تنطلق من اجلم
حيث يتهادف ادلتناقضاف: حسية الطبيعة احملددة، وروحية الفكرة، إذ يرا ىيغل أف الفن مّر برالث مراحل يف تطوره، من ادلرحلة 

 الرمزية مث ادلرحلة الكالسيكية إذل ادلرحلة الرومانطيقية:

أو الفن الرمزي ىي ادلرحلة البدائية يف معرفة الفكرة ادلطلقة، لقد ذبسدت الفكرة يف الواقع صباال لكنها دل ذبد املرحلة الرمزية:  -أ
، لذلك 2الشكل ادلالئ ، إف الشكل يتفوؽ على احملتوا يف الفن الرمزي، وادلهمة الالحقة للفن كانت البحث عن شكل مكافئ

غلوؿ يف ذىن اإلنساف من أفكار روحية، ال غلد ذلا التجسيد الكامل، ولذا استخدـ الرمز   فإف االذباه إذل الرمز زلاولة للتعبَت عما
أنو يوحي ابدلعٌت، ولكنو ال يعرب وال يفصح عنو، ولقد كاف الفن الرمزي  -كما يرا ولًت ستيس–كوسيلة للتعبَت، وماىية الرمز 

ولكن عدـ اتفاؽ ادلعٌت أو ادلدلوؿ إال بشكل فّظ جدا على حّد يسعى إذل ربقيق االرباد بُت ادلعٌت الداخلي والشكل اخلارجي، 
 .3تعبَت "روجيو غارودي"

إف احلاس  يف ىذا السياؽ ىو فكرة أف الفن بوصفو رمزا حسيا لرؤية العادل، ي دمج بال انفصاؿ ضمن اجملرا التارؼلي للعادل 
اجلوىرية للعادل اليت كانت كامنة يف مفهومو، ومن شبة فإف فكرة  وللرقافات، دل يستمد الفن معياره من نفسو، بل كاف ؽلرل الرؤا

ىيغل يف وجوب فه  جديد وجذري لوظيفة الفن ضمن اجملتمع اإلنساين، غالبا ما انتفض من قيمتها الحقا بوصفها صباليات 
غل" إهنا ابألحرا "فعالية مضموف، لكن ىذه الفكرة ال تصبح فعالة إال عندما ت فصل عن أتسيسها الدوغمائي ضمن "منظومة ىي

الفن نفسو وتطوره ادلتصل" اللذاف فيهما تنجّر ىذه الفكرة يف سياؽ مهمتها وتستنفذ وجودىا يف ىذا ادلضمار ربديدا، عندما 
ّوؿ على وجو التحديد فكرة راىنة إذل حدس موضوعي، فإهنا تقدمعرب كل خطوة مساعلة يف ربرير ذااها من ادلضموف ادلعروض  .4رب 

د حاوؿ ىيغل أف ؼلفف من التباعد بُت الشكل وادلضموف يف الفن، وىو بذلك يؤكد على أولوية ادلضموف واعليتو معارضا لق
  -حسب ىيغل-بذلك آراء كانط يف صورية الفن وشكالنيتو، واحلقيقة أف ىذا التوافق بُت ادلضموف والشكل يف الفن الرمزي أييت 

ية واألفعاؿ اإلنسانية إشارة إذل اإلذلي وتلميحا لو، وذلك عرب الرمز، ولكن الفن الرمزي كنتيجة لكوف اذلدؼ من األشكاؿ الطبيع
دل يكن ػلوز رضا ىيغل عنو بشكل كامل، فقد كانت مسة الفن الرمزي ادلميزة تكمن يف انو دل يرتق بعد دبا فيو الكفاية ليكوف قادرا 

                                                           
 .66صمرجع سابق،  الفن واحلس،ميشاؿ ديرميو، 1
 .65-61ص صفؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسة يف ادلقوالت اجلمالية، مرجع سابق، 2
 .111، ص1999، دراسة صبالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط، عناصر العمل الفٍترمضاف الصباغ، 3
 .178، ص7117، 1الشوؾ،  منشورات دار سيناترا، ادلركز الوطٍت للًتصبة، تونس، طهناية اتري  الفن، ترصبة، انجي العونلي، إدريس ىانس بلتينغ، 4
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رجية، ذلذا يتخذ من الواقع العيٍت للطبيعة والروح نقطة انطالقة، مث على تصور ادلدلوالت دبا ىي كذلك، بصرؼ النظر عن كل خا
يوّسعو ويعزو إليو مدلوالت كلية ال يتضمنها ىذا الواقع إال جزئيا، وؼللق يف النهاية شكال منبرقا عن الروح، حىت إذا عرض ىذا 

 .  1الشكل للحدس جعل الوعي يستشف تلك الكلية عرب ىذا الواقع اخلصوصي

وذبد ىذه ادلرحلة الكالسيكية من تطور الفن الشكل ادلكافئ للمحتوا فتنشأ ظلاذج سامية للجميل،  رحلة الكالسيكية:امل -ب
فقد كاف النحت اليوانين وحدة رائعة بُت الروحي والطبيعي، ولكن ادلصادفات تقتح  الصور الفنية بعد ذلك فيفقد الفن كمالو 

 .2ة اليت وجدت يف الفن الكالسيكي بُت احملتوا والشكلالسامي وانسجامو وتتفس  تدرغليا الوحد

ؽلكن أف نتبُت مالمح فلسفة ىيغل يف الفن على أحسن وجو من خالؿ مراؿ الكالسيكية، مع الكالسيكية يبلغ كل فن "ذروة 
طور ما للفكر، والرقافة دل تكونو بوصفو فنا" حيث يربىن على قدراتو احلقيقية ابعتباره فنا، لكن الكالسيكية دل تعد ترتبط دائما بت

تعد شلكنا أف تتكرر، إف أي حقبة كالسيكية حدثت، دل يعد ابإلمكاف ادلساس هبا وال تقليدىا دبقتضى ادلسافة اليت ثبتت إّذاؾ 
 هنائيا، أـ االنفصاـ بُت الذات والعادل الذي كاف يشغل ىيغل، فل  يعد ي رفع يف ادلستقبل ضمن الفن، بل ضمن الفلسفة وحسب،
إف اجلديد يف ىذه الفكرة ال يكمن يف أف الكالسيكية تتخذ موقعا من الفن، بل يف أف الفن دبا ىو كذلك ػلتل ذبليا حسيا للروح 
ويف إطار رؤا العادل اليت كاف ىيغل يرّوج ذلا، بوظيفة اترؼلية دل يعد من ادلمكن كشفها يف سياؽ توصيف كلي لتاري  الفن إال من 

 . 3منظور استذكاري

يدحض الفن ادلسيحي الشكل يف سبيل احملتوا، وىكذا يتبدؿ زلتوا الفن، وغلد مصلحتو يف التعمق املرحلة الرومانطيقية:  -جـ
يف عادل اإلنساف الداخلي، وىذا يناقض مهمة الفن احلسية، وىكذا ينفي الفن نفسو، حبيث تتميز ادلرحلة الرومانطيقية بتطور الرس  

علية عن ادلوضوع، وبتطور ادلوسيقى اليت يت  فيها التعبَت عن احملتوا الروحي شعوراي من خالؿ التناسب الذي ال يقدـ إال صورة و 
بُت األنغاـ واإليقاعات، وبتطور الشعر حيث غلري التجلي ادلطلق للفكرة وربررىا من ادلادية، وىكذا تصعد الفكرة ادلتعرفة على 

 . 4لفن، فتأيت الفلسفة لتحل زللو، وىي أعلى أشكاؿ وعي الفكرة ادلطلقة لذااهانفسها إذل أعلى درجات التطور، وغلري تدمَت ا

  

                                                           
 .111، صسابقرمضاف الصباغ، عناصر العمل الفٍت، دراسة صبالية، مرجع 1
 .66-65فؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسة يف ادلقوالت اجلمالية، مرجع سابق، ص ص2
 .179ابق، صىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع س3
 .66فؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسة يف ادلقوالت اجلمالية، مرجع سابق، ص4
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 تقسيم الفنون: -3

الفن ادلوضوعي كالعمارة والنحت والتصوير، والفن الذايت كادلوسيقى والشعر، ففي العمارة صلد التمايز بُت الفكرة وصوراها، وؽلكن 
وال يعرب عنها تعبَتا مباشرا، فاذلـر وادلعبد والكنيسة وادلسجد كلها رموز صبيلة، أف نصف العمارة أبهنا فن رمزي يدؿ على الفكرة 

ولكن ادلسافة بينها وبُت ما ترمز إليو بعيدة بعد السماء عن األرض، فالعمارة تعجز عن أتدية حركة احلياة وتناقضااها، بينما يف 
اعتبار أنو ضرب من ضروب التعبَت يتمرل يف نف  روح يف مادة  النحت صلد تقاراب شديدا بُت الصورة والفكرة إذل حّد كبَت على

غليظة كاحلجر والرخاـ والطُت وادلعدف، ومع ىذا تعجز أعماؿ النحت عن التعبَت عن النفس يف ما يتبدا لنا يف رلاؿ احلياة 
عن حلظة واحدة من حلظات احلياة، أما واحلركة ويف عنفواهنا الباطٍت، بينما يستخدـ فن التصوير موادا أكرر لطافة، ولكنو ال يعرب 

يف ادلوسيقى فإننا نبلغ الفن الذايت من حيث أهنا تًتج  انفعاالت عدة، بينما يف الشعر يصل الفن إذل درجة الكماؿ ألف الصوت 
لك الفن فيو قوؿ معقوؿ، ونطق يعرب عن الطبيعة واإلنساف والتاري ، فهو مطاوع للفكرة إذ يبحث ويصور ويروي، وىو يظهر بذ

 .1الكامل

  

                                                           
 .759رايض عوض، مقدمات يف فلسفة الفن، مرجع سابق، ص1
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 الدور األخالقي للفن: -4

إف الغاية اجلوىرية للفن ىي تطهَت االنفعاالت والتعلي  واالستكماؿ األخالقي، ذلك أف تعيُت الفن أبنو ينبغي أف يلّطف القسوة 
احملدد واذلدؼ اجلوىري ويهّذب االنفعاالت، قد ظّل شكليا وعاما ابلكامل، على ضلو أف األمر يتعلق من جديد ابلنظر يف النوع 

يف -، ومن شبة فإف مهمة الفن ىي إرضاء يسعى اإلنساف ضلو اجلماؿ ادلطلق الكامل، وبعبارة أخرا إف جوىر الفن 1ذلذا التهذيب
 . 2ىو فكرة "اجلميل" وتلواناها كفكرة اجلليل والًتاجيدي والكوميدي ...إخل -رأي ىيغل

  

                                                           
 .78غ. ؼ. ؼ. ىيغل، دروس يف اإلستطيقا، مصدر سابق، ص1
 .65صفؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسة يف ادلقوالت اجلمالية، مرجع سابق، 2
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 تاريخية الفن:-5

ربوؿ فعلية بُت احلدس التقدمي للفن والتاري  اجلديد للفن، والطبع كاف لفلسفة الفن يف ذلك الوقت لقد نشأت مع ىيغل نقطة 
موقع اثبت ضمن ادلنظومة الفكرية لػ"ىيغل" اليت تستمد منها معناىا األوؿ، ومن جانب آخر، مازالت ىذه الفلسفة بوصفها 

ث، تكوف إذل اليـو مصدر إذلاـ لكل تكوين نظري، ويف سياقنا ىذا يقـو تفكرا حرا يف الوضعية اجلديدة للفن يف سياؽ العادل احلدي
اجلديد يف صباليات ىيغل قبل كل شيء على أهنا تقدـ أتسيسا فلسفيا للتطور التارؼلي للفن، وىذا ربديدا ابلنسبة إذل فن كل 

الفن، بل للتعرؼ بشكل علمي على الشعوب وكل العصور:" يدعوان الفن إذل إعماؿ الفكر، وىذا ليس حقا هبدؼ إعادة بعث 
، غَت أف ما يؤكده ىيغل، ىو انو يتنبأ، دوف شك، بذبوؿ الفن، فعند كل شعب توصل إذل مرحلة من احلضارة 1ما ىو الفن"

ادلتقدمة، تربز عادة فًتة يؤوؿ فيها إذل شيء يسبقو، لذلك يعتقدىيغل أف زلتوا الفن ال ؼلتلف عن زلتوا الدين والفلسفة، 
ىدفو، حىت أنو يعترب مرحلة مهمة من الدين، دل يعز  أي مفكر آخر للفن ىذا التفوؽ، وإذ يفعل ذلك، يتوجب عليو فيما  وكذلك

، واحلقيقة أف ىذه االستقاللية 2بعد أف غلرده، يف ظل ىذا الشرط الوحيد ليصبح عل  صباؿ ميتافيزيقي أو عل  صباؿ معقوال
من خالؿ فقداف الوظائف القدؽلة بعامة، كأف ىذه االستقاللية تستقر بعد إلغاء الروابط الروابط اجلمالية لألثر الفٍت ال تًتاءا إال 

القدؽلة،  ذلذا ؽلكن للمشاىد اجلديد أف يتعامل أيضا حبرية مع الفن من دوف أف ينشغل ابدلضامُت والرموز عندما ال يكوف 
إف جلماليات ىيغل موضعها التارؼلي اخلاص، فهي تقًتف ابلرقافة  معاصرا، بل مؤرخا، فإنو غلد الفن قائما يف أرشيف الرقافة،

البورجوازية حيث كاف الفناف يعتمد على نفسو ودل يزؿ الفن ال يعرض إال يف ادلتحف، يف ذلك الوقت بلغ التفكَت يف الفن درجة 
 .3لماجديدة ىي وحدىا يف احلقيقة اليت كانت مّكنت من قياـ البحث التارؼلي يف الفن بوصفو ع

يتجلى الفن إذف كمرحلة أولية اترؼلية من العقل ادلطلق، ولو مستقبلو يف الدين الصحيح؛ أي موحى بو وليس فقط صباليا، وىو 
يتبع يف التفصيل نظرية الدولة، حيث يبلغ العقل ادلوضوعي الذروة؛ أي حيث تتحق احلرية الفعلية يف معرفة كل شيء، ادلعرفة اليت 

، غَت أف اتري  الفن لن يصل إذل مضمونو الفكري اخلاص بو إال 4ء بفضل قابلية التبادؿ بُت احلقوؽ والواجباتيقـو هبا كل شي
حُت دل يعد من ادلمكن أف يتحقق من الفن أصال إال يف سياؽ ماضي، لقد استمر الفن، لكنو يف الوقت نفسو ظاىرة ال تتعدا 

ولكنو كظاىرة دل تتعدا ادلاضي إذا ما أخضعناه إذل معيار "تعيّنو األقصى" كما  ادلاضي إال يف سياؽ ماضيو، ؛ أي أف الفن استمر
يرد يف صبلة شهَتة لػهيغل، فقد "تبّدؿ الفن أكرر يف تصوران" منذ أف "فقد ضرورتو السابقة قي الواقع الفعلي"، ويفسر ىيغل 

صر صباليا، دل يعد يتنزؿ يف السياؽ الديٍت والتارؼلي أطروحتو من حيث يض  إليها اذلامش الذي مفاده: أف األثر الفٍت عندما ػل
الذي انبرق عنو، حبيث يصَت أثرا فنيا مستقال أو من مث فقط مطلقا، وابلتارل يصَت إذل رائعة فنية كالسيكية تبهر ادلواطن ادلرقف يف 

 .  5ادلتحف من دوف أف غلدىا يف موقع تعينها القدمي ويفهمها يف رسالتها القدؽلة

                                                           
 .187-177ىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع سابق، ص ص 1
 .17، صبقميشاؿ ديرميو، الفن واحلس، مرجع سا2
 .181ىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع سابق، ص3
 .17ميشاؿ ديرميو، الفن واحلس، مرجع سابق، ص 4
 .181-179ىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع سابق، ص ص 5
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 ية موت الفن: قض-6

ّيب آماؿ القراء لنصوص ىيغل أو تزعزع اعتقادااه  يف وجاىة متصلة أبعلية الفن، ىي ادلقالة اليت  لعل أكرر ادلقاالت اليت قد زب 
زبلع عن الفن بداىة راىنيتو التارؼلية، ففي تقدير ىيغل دل يعد بوسع الفن تدرغليا أف يضطلع اليـو دبا كانت "األزمنة والشعوب 

دؽلة تبحث عنو يف الفن وال ذبده إال يف الفن"، ولكن على الرغ  شلا قد يصدمنا يف القوؿ إف "الفن قد انتهى ووذّل من حيث الق
صالحيتو التارؼلية خباصة"، فإف مرل ىذا القوؿ اذليغلي لن يفه  على داللتو احلقيقية ما دل ننزلو تنزيال زلكما يف سياؽ اتري  نشوء 

 .1وتطورىا فلسفة ىيغل يف الفن

من ادله  عدـ إساءة الظن هبذه الفكرة )موت الفن(، وىيغل ال ػلك  ابدلوت على الفن، ولكنو يربت فقط أبف ىذا األخَت ال 
يستطيع احلفاظ على نفس التعبَت، وعليو ال ؽلكنو أف يشتغل نفس الوظيفة، إذ من ادلسموح بو الوثوؽ أبف الفن لن يتوقف عن 

، وىذا يعٍت أف الفن يتعرؼ إذل الفكرة يف ذبسيدىا احلسي، وعندما 2قالبو توقف عن إشباع العقل األمسى السمو واالكتماؿ، لكن
يت  استنفاذ ىذا اجملاؿ من رلاالت ادلعرفة ؽلوت الفن وربل زللو مرتبة أعلى من مراتب معرفة ادلعرفة، فقد وصل فن القرف التاسع 

 .3و بنفسو لتبدأ أعلى مرحلة من مراحل ادلعرفة الفلسفيةعشر إذل ادلوت، وىذا ما يوصلو إذل دحض نفس

  

                                                           
 .6غ. ؼ. ؼ. ىيغل، دروس يف االستطيقا، مصدر سابق، ص 1
 .71ميشاؿ ديرميو، الفن واحلس، مرجع سابق، ص2
 .66فؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسات يف ادلقوالت اجلمالية، مرجع سابق، ص3

153



 بلكفيف سمير/ د

 

 

 
 

 خالصـة 

ىكذا يضع ىيغل يف أساس فهمو لتطور الفن مبدأه الرالثي: ادلرولة وادلقولة ادلضادة والنتيجة ادلركبة، ولكن ىيغل يعجز عن احتواء 
شىت ضروب ادلباحث الفلسفية، فمن التوفيق ، لذلك يلجأ إذل النزعة التوفيقية يف 1اتري  الفن داخل أطر ادلخطط الذي وضعو

ادلتالئ  بُت ادلراحل الرالث اليت ؽلر هبا الفن: الرمزية، الكالسكية، والرومانسية، من جهة، ومن جهة أخرا استنباط الفنوف 
اة، ويف احلقيقة تتحدد اجلميلة: فن العمارة، النحت، التصوير، ادلوسيقى، والشعر الذي ؽلّر ابدللحمة ابلشعر الغنائي وأخَتا ابدلأس

أساب ادلرحلة الرمزية يف فن العمارة، وتتحدد الكالسيكية يف النحت، بينما تتحدد الرومانسية يف الشعر، غَت أنو ال صلد سلتلف 
تكوينها ادلتفوؽ يف اليوانف مو "ىومَتوس" قبل أف تبلغ الكالسيكية  -مرال-الفنوف يف ادلراحل الرالث، فقدت وجدت ادللحمة 

كماؿ الذي ما كانت لتجده إال من خالؿ عمل "فيدايس"، قد يكوف شبة على األقل صراع، إذا أمكن القوؿ بُت الطريقة ال
والنهج، بُت أسلوب التحليل ومقتضيات ادلخطط التطبيقي احملددة، فيجب عدـ التناسي أنو كي ظليز النهج عن الطريقة، علينا 

، ذلذا فإنو 2حسب أسلوبو عن حركة الواقع ابلذات، وليس عن اختيار ذايت يقـو بو ىيغلإفراغهما من معناعلا، ألهنما يعرباف كل 
سوء فه  أدلاين أف ؽلجد "ىيغل" بوصفو أب اجلماليات وكما لو أنو دل توجد قط صباليات أقدـ وأقرب إذل الفن، إف "صباليات" 

قد فٍت تطبيقي لصاحل "إعماؿ الفكر" يف اتري  الفن ىيغل ىي يف األصل زلاولة إلبطاؿ كل صباليات خاصة ابلفنانُت، وكل ن
 . 3انطالقا من منظور مؤرخ للعادل

أظلوذجا فكراي مازاؿ فيو إبمكاف الفن أف يظهر ماىيتو يف سياؽ ادلعاينة االستذكارية للمؤرخ، ولكن إبمكانو ذلك  لقد قدـ ىيغل
دل تتمكن حىت بزمخها الفكري الذي يعمل على تبيُت حداثة ىيغل، من يف سياؽ ادلمارسة احلية للفناف، غَت أف ادلباحث اذليغلية 

جديد بواسطة أتويالت مالئمة، من زلو ىذا النقص، بل ىو ردبا خطأ ىيغل؛ ونعٍت خطأ إمكانية احلك  على التاري  من خارج 
ار ىيغل مبشرا بتخليض حداثي للفن أراتب حىت يف ما إذا كاف ابإلمكاف اعتب -فيما يقوؿ ىانس بلتينغ-التاري ، و"ذلذا السبب 

" مرة أخرا يف كتابو: "هناية احلداثة"، وادلقصود هبذا ىو: GiannVattimoمن احلدود، وىو ما وصفو "جيانيفاتيمو""
"يوطيوبيا رلتمع دل يعد الفن يوجد فيو بوصفو ظاىرة سلصوصة"، لقد ألغى الفن، أو بعبارة أخرا: ال يسعى ادلرء إذل إلغاء الفن، 
بل إذل "ذبربة الفن بوصفو معطى إستطيقيا كامال"، ومن شبة ؽلكن أف يكوف مرل ىذا االنفجار لإلستطيقا خارج حدودىا التقليدية 
ذبربة معاصرة، ولكن يصعب أف نعللها، وخباصة عندما نربطها بنفي ادلتحف بواسطة ىيغل الذي كاف عايش أتسيس ادلتحف، 

 .4وكاف من ادلنادين بو

  

                                                           
 .66، ص، مرجع سابقفؤاد ادلرعي، اجلماؿ واجلالؿ، دراسات يف ادلقوالت اجلمالية1
 .75-71، الفن واحلس، مرجع سابق، ص صميشاؿ ديرميو2
 .178ىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع سابق، ص3
 .181ىانس بلتينغ، هناية اتري  الفن، مرجع سابق، ص4
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 للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العلمي 
 "األندلص واألندلشيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية –أسبانيا  –غرناطة 
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 إعداد:
 

 معروف حفصة/ د
 اجلزائر –الشلف بوعلي بن حشيبة جامعة

Email: hafsahasina@yahoo.fr 

 

 

Ref: 7/2018/042 

 اجلغرافيا كتابة يف األندلشيني إسهامات
 اهلل عبيد أبي مؤلفات يف قراءة التارخيية

 منوذجا الِبكري
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 د/ حفصة معروف

 

 

 

 : الملخص

ساىم األندلسيون يف ازدىار احلركة العلمية اليت شهدهتا احلضارة اإلسالمية، حيث أقبلوا على علوم متعددة من بينها اجلغرافيا، 
فخصوىا بكتاابت متفردة ذباوزت ارتباطها ابدلكان فقط ،بل حرصوا على تتبع العالقة احلاصلة بُت اإلنسان والبيئة خالل الزمن، 

إعطائنا صورة عن مكوانت اجملال وتطوره عرب الزمن، فجاءت كتاابهتم جغرافية اترؼلية؛ ويعد أبو عبيد هللا البكري أحد زلاولُت 
أعالم األندلس الذين برزوا يف ىذا اجملال حيث ترك لنا مؤلفُت وعلا: "كتاب ادلسالك وادلمالك" و "معجم ما استعجم ما أمساء 

ن سبيزا بطابع جغرايف اترؼلي وأديب لغوي مع دقة وأمانة علمية، جعل منهما ظلوذجُت دلصادر اجلغرافية من أمساء البالد والعباد"، الذي
 التارؼلية اإلسالمية األندلسية.
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 د/ حفصة معروف

 

 

 

 مقدمة: 

 غم ماور اىر تطور احلضارة  اإلسالمية ، شكلت احلضارة اإلسالمية يف االندلس  وادلمتدة على شبانية قرون مظهرا متميزا من مظ
 مرت بو ىذه البالد من تقلبات وربدايت من الناحية السياسة  فإهنا كانت مشكاة احلضارة اليت ما خبت أنوار مصابيحها 

اجلغرافيا من أىم العلوم اليت القت اىتماما ابلغا   تحيث انكب علماء األندلس على التأليف يف سلتلف رلاالت ادلعرفة ، فكان
ا اجملال أبو عبيد هللا البكري الذي نشأ يف أسرة ذات مكانة سياسية واجتماعية مهدت لو الطريق منهم ، ولعل أىم من برزوا يف ىذ

الحتالل مكانة متميزة يف تلك الفًتة ساعدتو على االنكباب على التأليف يف سلتلف اجملاالت من لغة، أدب، دين، حرب، طبيعة 
بذلك يف حكم ادلفقود ، ومنها ما وصل رغم ربدايت الزمن،  فمن صبلة  عدتدلؤلفات منها مامل يصل إلينا فوجغرافيا ، ىذه ا

"معجم ما استعجم من ، "ادلسالك وادلمالك"التارؼلي علا كتايب : و ادلؤلفات اليت وصلت تلك اليت اختصت ابجلانب اجلغرايف 
صورة عن  ليعطينان والبيئة خالل الزمن، تتبع العالقة احلاصلة بُت اإلنساحيث حاول من خاللو ادلؤلف  أمساء البالد  والعباد"،

  .مكوانت اجملال وتطوره عرب الزمن
فمن ىو أبو عبيد هللا البكري؟ وماىي الظروف اليت نشأ وتعلم فيها أىلتو أن يًتك لنا مؤلفات علمية متنوعة ؟ ماذا تضمنت 

 دة ادلصدرية وأتثَتىا على طبيعة وهنج الكتابة من بعده؟ مؤلفاتو  كمادة علمية زبتص ابجلانب اجلغرايف التارؼلي ؟ وما أعلية ىذه ادلا
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 د/ حفصة معروف

 

 

 

 التعريف بشخصية البكري:  .1

  نسبو ومولده: . أ
ىو عبد هللا بن أيب مصعب عبد العزيز بن أيب زيد دمحم بن أيوب بن عمر  البكري نسبة إىل قبيلة بكر بن وائل ، ويكٌت أبيب عبيد 

من عائلة عربية يرجع أصلها إىل قبيلة بكر وائل،  ورغم  ترصبة ادلصادر  لشخصية  (3)غرب إشبيلية (2)، ولد يف مدينة ولبة (1)هللا
-1019ه/415-410ردبا ؽلكن حصرىا مابُت  (4)البكري  لكنها مل تقدم لنا اترؼلا دلولده ، واعتمادا على بعض القرائن

 م .1024
 نشأتو ومكانتو االجتماعية:  . ب

راطها يف احلياة السياسية توىل العديد من أفرادىا مناصب عليا يف الدولة منذ فًتة مبكرة نشأ البكري وترعرع يف أسرة اشتهرت ابطل
أيوب ودمحم ابين م(، الذي استدعى 1013-965ه/399-355من  احلكم األموي واستمرت حىت عهد ادلنصور بن أيب عامر)

والية  أليب زيد دمحم  ابن أيوب بن عمر، كما عقد  فوىل أيوب القضاء يف قرطبة أما دمحم فواله العالقات اخلارجية عمر البكري 
 . (5)شلطيش  ولبة و

دامت و شلطيش،  أسرة البكري حبكم  إمارة ولبة و تبعد سقوط اخلالفة األموية وقيام ما يعرف بعصر ملوك الطوائف  انفرد
راحال   عبد العزيز )والد أبو عبيد(سنة إىل غاية تغلب بنو عباد أصحاب اشبيلية عليهم حيث تنازل  عنها  41إمارهتم حوايل 

. و دلا كان البكري من علية القوم من الناحية االجتماعية (6)عبد هللا بن عبد العزيزضلو قرطبة مع اسرتو اليت كانت تضم مؤلفنا 
زيرا ألمَت ادلرية فقد عاش حياة ميسورة كأمَت وبعد اهنيار إمارة أسرتو اصبح من كبار علماء الدولة، حيث اشتغل فًتة من الزمن و 

فرفع من منزلتو وذاع صيتو يف أرجاء األندلس، كما اشتغل وسيطا دبلوماسيا بُت إمارة ادلرية وإمارة اشبيلية،   (7)دمحم بن معن
 وصارت لو مكانة يف بالطها، ودلا بسط ادلرابطون نفوذىم على األندلس استقر يف قرطبة وعاصر أحداث ادلرابطُت.

 
                                                   

 360م، ص. 2009ه/1430، القاىرة، 1، شركة نوابغ الفكر، ط.األمراء احللة السَتاء يف أشعارابن األابر دمحم بن بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي:  - (1)
.)اإلدريسي "مدينة صغرية عليها سور من حجارة وهبا أسواق وصناعات، مطلة على جزيرة شلطيش"من أعمال إشبيلية يف اجلنوب الغريب من األندلس  Huelvaولبة   - (2)

 (.542-541، ص. 2م، مج.2010ه/1431، القاىرة، 1، مكتبة الثقافة الدينية، ط.اخًتاق اآلفاقنزىة ادلشتاق يف أبو عبد هللا دمحم بن دمحم: 
در السابق، من أصبل مدن جنوب األندلس "مدينة كبَتة عامرة ذات اسوار حصينة وأسواق كثَتة ... على النهر الكبَت وىو هنر قرطبة". )اإلدريسي: ادلص Sévilleإشبيليا   - (3)

 (. 541ص.
وىذا الوصف ال ؽلكن أن ينطبق إال على "بز األقران مجاال وهباء وأداب و معرفة"، ذكر ابن األابر نقال عن ابن حيان  أن البكري بعد عودتو مع أبيو من قرطبة قائال أنو:  -(4)

.لتفاصيل أكثر ينظر البكري 361)احللة السَتاء،  ص. لغ سّن ابن زلّلم"."رأيتو وأان غالم ... يف رللس ابن منظور..وقد بالفتيان شلن ذباوز سنهم العشرين .أما ابن خاقان فيقول: 
 ]مقدمة احملققان[ ( 10-9،ص ص.1،ج.1992، تح. أدراين فان ليوفن و أندري فَتي، دار الغرب اإلسالمي، بَتوت، كتاب ادلسالك وادلمالكأبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز:  

 . 361.ابن اآلابر: ادلصدر السابق، ص - (5)
، 3، تح. ج.س كوالن وليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط.البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب؛ ابن ِعذارِى ادلراكشي: 362، 361ابن اآلابر ادلصدر نفسو، ص.  - (6)

 .242، 240، ص. 3م،ج1983بَتوت، 
 بن عبد الرضبن  بن صمادح ادللقب ابدلعتصم اب هل التجي ي صاحب ادلرية من بالد األندلس أثناء فًتة حكم ىو أبو ػلي دمحم بن معن بن دمحم بن أضبد بن عبد الرضبان بن دمحم - (7)

؛ ابن األابر: ادلصدر 39، ص 5م، مج1977ه/1397، تح: إحسان عباس، دار صادر، بَتوت، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانالطوائف.)ينظر ابن خلكان أبو العباس: 
 (.301السابق، ص.
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 د/ حفصة معروف

 

 

 

 ومؤلفاتو:جـ. تكوينو العلمي 
أبو ، (3)أبو بكر ادلصحفي، (2)أبو مروان بن حيان القرطيبوعلى رأسهم  (1)م 10ه/5تتلمذ البكري على يد كبار علماء القرن

الذي  (5)أبو عمر بن عبد الربالذي مسع منو ابدلرية وكان لو أثر كبَت يف التوجو اجلغرايف للبكري، إىل جانب   (4)العباس العذري
الذي أجازه، حيث ساىم كل ىؤالء العلماء يف تكوين شخصية البكري وتنوع معارفو فانعكس ذلك على ما تركو من إنتاج 

مل ؼلتص جبانب واحد من ادلعرفة إىل االنسانية بل مشلت و فكري،  فتعددت اجملاالت اليت كتب فيها البكري حبكم تكوينو الواسع، 
شأن جل العلماء ادلسلمُت فنجد: العلوم الدينية، اللغة، ادلنطق، الفلسفة واجلغرافيا و اجلدول سلتلف العلوم شأنو يف ذلك   ليفوآت

 اآليت يوضح آاثره اليت علمنا عنها وتتضمن ادلوجود وادلفقود:
  

                                                   

 (596)ترصبة رقم  309-308، ص ص.1م، مج.2008ه/1429، القاىرة 1، مكتبة الثقافة الدينية، ط. كتاب الصلةابن بشكوال ابو القاسم خلف بن عبد ادللك:   - (1)
لفات كثَتة تبلغ اخلمسُت ضاعت كلها تقريبا ومل ه، يعترب عميد مؤرخي األندلس، كتب مؤ 377أبو مروان حيان بن خلف بن حسُت بن حيان أبو مروان القرط ي ولد سنة  - (2)

، جذوة ادلقتبس يف ذكر والة األندلسه.) ينظر احلميدي أبو عبد هللا دمحم: 469يبق منها إال أجزاء يسَتة، نذكر منها كتابو ادلعروف "ادلقتبس من أنباء أىل األندلس"، تويف سنة 
 [(327]ترصبة رقم 179، ص.1[؛ ابن بشكوال: ادلصدر السابق، مج397صبة رقم ]تر  200، ص.1966الدار ادلصرية للتأليف والًتصبة، 

رطبة كان من صبلة شيوخ ىو دمحم ابن ىشام بن دمحم ابن عثمان ابن عبد هللا ابن سلمة ابن عباد ابن يونس القيسي، يعرف اببن ادلصحفي و يكٌت أبيب بكر من أىل ق - (3)
 [(.1158]ترصبة رقم  196-195، ص ص.2م.)ابن بشكوال: ادلصدر السابق، مج.1097ى/ 481بيت وجاللة و وزارة. تويف سنة األندلس، فقيو، أديب ولغوي من أىل 

ىل ادلشرق ة، ابألندلس ، رحل إىو أضبد بن عمر بن أنس بن دذلان بن انس بن فلذان بن عمران، ابن منيب بن زغبة بن قطبة العذرى، ويعرف اببن الدالئي، من  مدينة ادلري - (4)
ه  وألف كتابو ادلسمى "أعالم 393ه ، مسع الناس منو كثَتا، وحّدث عنو من كبار العلماء كأيب عمر بن عبد الرب، وأيب دمحم بن حزم، ولد يف ذي القعدة 407ادلشرق مع أبويو سنة 

 .(88،  ص1؛ ابن بشكوال: ادلصدر السابق، مج ومابعدىا 136السابق، صاحلميدي: ادلصدر ه. )ينظر 478النبوة" و"نظام ادلرجان يف ادلسالك وادلمالك"، تويف يف أخر شعبان 
ه، كان زلداث، حافظا، 368ىو يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب، بن عاصم النمَتي يكٌت أبيب عمر القرط ي، إمام عصره يف احلديث واألثر ولد  يف رجب سنة  - (5)

 (.312-310، ص ص 2؛ ابن بشكوال: ادلصدر السابق، مج.71، ضلوي.)للمزيد ينظر احلميدي: جذوة ادلقتبس، ص.مؤرخا، عارف ابلرجال واألنساب، مقرئ، فقيو
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 احلالة عنوان التأليف اجملال

ادليمٍت، ن. دار الكتب العلمية، بَتوت مطبوع )تح. عبد العزيز  مسط الآليل يف شرح أمايل أيب علي القايل  اجملال األديب 
 م(1935ه/1354

صلة ادلفعول يف شرح أبيات  الغريب  اجملال اللغوي
 ادلصنف

 فصل ادلقال يف شرح كتاب األمثال
 

 التنبو على أوىام أيب علي يف أماليو
 االحصاء لطبقات الشعراء

 اشتقاق األمساء
 شفاء عليل العربية  

 مفقود
 

عباس وعبد اجمليد عابدين، ن. مؤسسة مطبوع )تح. إحسان 
 /(1971الرسالة ودار األمانة، بَتوت 

 م( 2000مطبوع )ن. دار الكتب ادلصرية ابلقاىرة 
 مفقود
 مفقود
 مفقود

 
 مفقود إعالم بنبوة سيدان دمحم عليو السالم  اجملال الديٍت 

التدريب والتهذيب يف دروب أحوال  اجملال العسكري
 احلروب 

 مفقود

 مفقود كتاب أعيان النبااتت والشجَتات  اجملال الطبيعي 
 معجم ما استعجم من أمساء البالد  والعباد اجملال اجلغرايف 

 ادلسالك وادلمالك 
 مطبوع )تح.مصطفى السقا، ن.عامل الكتب بَتوت(

 طبعات متعددة 
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التعريف بكتابي "المسالك والممالك" و "معجم ما استعجم من أسماء البالد و العباد"  .2

 )دوافع التأليف، المحتوى والمنهج، مصادر التأليف(: 

 كتاب ادلسالك وادلمالك:  . أ
 دوافع التأليف: -

مل يفصح البكري عن سبب مباشر لتأليف كتابو ادلسالك وادلمالك، لكن ؽلكن التصور أن ظاىرة االعتناء بتحديد البلدان والبقاع 
والبحث يف أحوال األقاليم  واليت كانت وليدة هنضة شهدهتا البالد االسالمية عامة واألندلس خاصة كانت وراء رغبتو يف أن يًتك 

"جامع ولكن أسلوبو جاف، وقد قصد بو مؤلفو يف ادلكان رافيا التارؼلية؛ وذكر أحد ادلؤرخُت أن الكتاب لنا كتااب عاما يف اجلغ
يُفهم من كالمو أنو ، وابلتايل (1)األول إرضاء مطالب اإلدارة، ولكنو ال خيلو من استطرادات شلتعة ويتضمن أحياان واثئق ىامة"

 .رغم عدم وجود أدلة على ذلك لعليا أو أحد أجهزهتا آنذاكيرجح فرضية أن يكون التأليف بطلب من السلطة ا
 احملتوى وادلنهج : -
يبدأ البكري كتابو دبقدمة اترؼلية طويلة  تدور حول مبدأ اخللق واتريخ األنبياء من آدم عليو السالم إىل دمحم عليو الصالة والسالم  

بعدىا يبدأ قسمو اجلغرايف بفصول متعددة يف اجلغرافيا العامة . ختلفة ، مّث ينتقل إىل احلديث عن ادلعتقدات الدينية عند األمم ادل
عن ابتداء ادلمالك يتضمن وصف العامل بلدا  بعد ذلك قسم يليواألقاليم السبعة وأىم األهنار  ،فيتحدث عن  األراضي والبحار 

ية ووصف عام للبالد والسكان وادلنتوجات دبقدمة اترؼلدائما  فيو يستهلحيث بلدا وجهة جهة ومدينة مدينة متبعا نسقا شليزا 
 ينطلق وويتخلل ذلك بعض احلكاايت الغريبة ادلتصلة أبدب العجائب، ،ووصف للمسالك واجلهات مع قسم اترؼلي يف الغالب 

راينيُت من الشرق ضلو الغرب فخص قسمو األول لغَت العرب فبدأ ابدلمالك يف اذلند والصُت مث الًتك مث انتقل إىل ملوك الس فيو
للحديث عن االسكندر االكرب مث اتريخ االغريق دبصر والشام  ىادىا فصال كبَتا للفرس. انتقل بعدوبالد السند ، وخصص بع

عن الصقالبة واالفرنج اليت ضلدث فيها  واحات افريقيا مث أوروابواتريخ الروم ويلي ذلك اتريخ ملوك السودان مث الرببر وبالد 
 وؼلتم بفصل عن األكراد.النورمان  واجلاللقة و

ووصف اجلزيرة العربية جهة  ينتقل البكري بعدىا  إىل احلديث  عن العرب، فيورد اتريخ شلالك العرب القدامى من اليمن واحلَتة 
ذىب بعد راق وفارس وبعض الشعوب الًتكية. الع صف و اتريخ مكة وادلدينة )يثرب(، مّث بداية من اليمن مع الًتكيز على جهة 
قدم لنا مادة معرفية تتعلق ببعض ادلدن الكربى كدمشق، مأجوج ورحلة سالم الًتصبان، مث  إىل احلديث عن حائط أيجوج وذلك 

واصل إىل بالد الروم وجزر البحر ادلتوسط وبعض اجلهات من سطُت وبيت ادلقدس بوصف طويل، مث ضبص، أنطاكية و ؼلص فل
الروس. يقطع بعدىا البكري تسلسلو اجلغرايف بفصول تتضمن خصائص  جنوب شرق أورواب وينهي ىذا اجلزء بوصف لبالد

يعود بعدىا إىل تسلسو اجلغرايف ابحلديث عن مصر فاستعرض اترؼلها القدمي إىل ل ام والعراق ومصرومساحة بعض البلدان كالش

                                                   

 .277، ص.1، تر.صالح الدين عثمان ىاشم، جامعة الدول العربية، د.ت، جاتريخ األدب اجلغرايف العريبكراتشكوڤسكي أغناطيوس يوليانوڤتش:   - (1)
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بالد السودان. ويف القسم األخَت ها غاية الفتح إضافة إىل معلومات زبص مسالكها و كورىا منتقال بعد ذلك إىل بالد ادلغرب وتلي
 تبع ذلك دبقاالت عن جليقية وبالد الفرصلة.أ سية وقدم وصفا عاما جلغرافية األندلس وأىم ادلدن األندل

 مصادر التأليف: -
ادة اليت مل يكن رحالة بل رجل سياسة مل يتنقل كثَتا، فإنو نقل عن مصادر اترؼلية وجغرافية  عديدة سابقة لو تصور لنا حجم ادل

 و ؽلكن توضيح ىذه الببليوغرافيا من خالل اجلدول اآليت:  "ادلسالك وادلمالك"  صبعها لتأليف كتابو
 موضوع النقل العنوان لف ؤ ادل

 اتريخ االنبياء، ملوك الفرس، اليمن، اتريخ بعض ادلدن  اتريخ الرسل وادللوك ه310الطربي دمحم بن جرير ت. 
مروج الذىب ومعادن - ه346ت.ادلسعودي أبو احلسن علي 

 اجلوىر
 التنبيو واإلشراف  -

اتريخ األنبياء، ملوك اليمن، البحار، األهنار، اتريخ ملوك 
احلَتة، الشام، األكراد، السودان ومصر القدؽلة، معتقدات 
 العرب، ملوك مصر، اليواننيُت، ملوك الروم، الصقالبة، القوقاز

 اتريخ األنبياء كتاب ادلعارف ه276ابن قتيبة أبو دمحم عبد هللا ت.
 اتريخ األنبياء التاريخ أو الديوان (1) القرظي )أبو حفص(

 دمحم بن كعب القرظي 
 ه  108ت. 

 اتريخ األنبياء كتاب التفسَت

 اإلسكندر واتريخ أابطرة الرومان من بعده  ضد الوثنية كتب سبعة  (2)القوطي بول أوروزيوس

 اتريخ مصر القدؽلة سلتصر عجائب الدنيا  ه599شاه تالوصيفي ابراىيم بن وصيف 
األزرقي أبو الوليد دمحم بن عبد هللا 

 ه 250ت.
 اتريخ مكة يف اجلاىلية أخبار مكة 

 اتريخ ادلدينة  أخبار ادلدينة ه199ابن زابلة دمحم بن احلسن ت. 
ابن عبد احلكم أبو القاسم عبد الرضبن 

 ه 257ت.
 الفتح االسالمي دلصر وبعض من بالد ادلغرب اتريخ فتوح مصر وأخبارىا

                                                   

ويف ادلرة الثانية يسميو "الديوان"، ويذكر زلققا  "التاريخ"ادلتعلق ابألنبياء ابلقرظي أو أبيب حفص القرظي، والتأليف الذي يذكره يف ادلرة األوىل ىو  استشهد البكري يف الفصل  -(1)
توضيح، وىذا ما يطرح تساؤال حول ىل ىو أشار فيما ؼلص ذلك إىل كتاب التفسَت ونسبو إىل دمحم بن كعب القرظي لكن دون  Fuat Sezginالكتاب أن ادلؤرخ فؤاد سيزكُت 

 ]مقدمة احملققان[(19، ص.1نفس الشخص؟ وىل الكتابُت ادلذكورين علا مؤلف واحد أم ال؟ )البكري : كتاب ادلسالك وادلمالك، ج.
(2) -  Orosius Paul  م من أتباع القديس أوغستُت420-380راىب اسباين عاش مابُتAugustin Saint  م، ومع أنو ملئ 418-415و مابُت ،صبع مادة كتاب

ىو من طلب منو أتليف  ديس أغوستُتابألساطَت ويغلب عليو التحيز إال أنو ظل مرجعا معتمدا يف التاريخ يف هناية عصر النهضة . و ذكر زلققا كتاب ادلسالك وادلمالك أن الق
هد عبد الرضبن الثالث وأنو وبرجوعهما اىل ادلخطوط الوحيد ادلعروف من ىذه الًتصبة واحملفوظ يف جامعة  الكتاب، وقد ترجم اىل العربية يف البالط األموي بقرطبة وعلى الراجح يف ع

َعمان، ، 1، دار زىران للنشر والتوزيع، ط.مفاتيح علم التاريخكولومبيا بنيويورك أمكنهما العثور على الفقرات اليت استشهد هبا البكري يف صيغتها احلرفية تقريبا. ) سليم زلاسيس: 
 ]مقدمة احملققان[(19، ص.1؛ البكري: ادلصدر السابق، ج.217م، ص. 2010ه/1431
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 اتريخ البصرة  فتوح البلدان ه279البالذري أضبد بن ػلي ت.
 (1)دمحم بن يوسف الوراق

 ه362ت.
 اتريخ وجغرافية بالد ادلغرب ادلسالك وادلمالك

 صفة األندلس ه344أضبد بن دمحم الرازي ت.
 أخبار ملوك األندلس

 اتريخ وجغرافية األندلس 

األهنار،  البحار، البيوت الكربى يف اجلاىلية دبكة وادلدينة،  األعالق النفيسة ه300ابن رستو أضبد بن عمر ت. حبدود 
 ، روما، الصقالبة، البلغار.القسطنطينيةوصف اذلند، 

االصطخري أبو القاسم ابراىيم دمحم 
 ه346ت.

كتاب ادلسالك 
 وادلمالك

 السند، خرسان، اذلند

القاسم دمحم بن علي النصي ي ابن حوقل أبو 
 ه367ت.

 اذلند، السند صورة األرض

اجليهاين أبو نصر سعيد بن غالب ت. 
 ه375

كتاب ادلسالك يف 
 معرفة ادلمالك 

 اذلند، السند، كرمان

كتاب ادلرجان يف  ه478العذري  أضبد  بن عمر ت 
 ادلسالك وادلمالك

 أوراب، البحر ادلتوسط

بن جعفر اليعقويب أضبد بن إسحاق 
 ه284ت.

 أخبار بغداد كتاب  البلدان

اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر 
 ه255ت.

كتاب األمصار 
 )األوطان والبلدان(

 أخبار بغداد

ابن الفقيو أبو عبد هللا أضبد بن دمحم 
 ه365ت.

 أخبار بغداد سلتصر كتاب البلدان

 
  

                                                   

م( ، وأخذ عن ابراىيم بن يعقوب االسرائيلي 976-915ه/366-302كان الوراق قد جاء قرطبة من القَتوان برعاية اخلليفة األموي احلكم الثاين ادلستنصر اب هل )  - (1)
، ادلؤسسة العربية للدراسات عرب ادلاء واإلنسانم للعمل على تزويد قرطبة ابلعبيد الصقالبة.)غرايبة عبد الكرمي: 965ه/ 354الشرقية حوايل  الطرطوشي الذي ذبول يف أورواب

 (. 52، ص. 2006، بَتوت 1والنشر، ط
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 كتاب معجم ما استعجم  من أمساء البالد والعباد:  . ب
 : التأليفدوافع  -

"فإين دلا رأيت عكس كتاب ادلسالك وادلمالك فإن البكري قد أفصح عن أسباب أتليفو ذلذا ادلعجم اللغوي اجلغرايف حيث قال: 
ذلك قد استعجم على الناس، أردت أن أفصح عنو أبن أذكر كل موضع ُمبَـَّينَ البناء ، معجم احلروف حىت ال يدرك فيو لبس 

تنتج أن ىدف أتليفو ىو ضبط أمساء  ادلعامل واألماكن لغواي والتدقيق فيها يف حالة اصابتها ابلتحريف ، حيث نس (1) وال حتريف"
قدم عدد كبَت أمساء األماكن  ادلتشاهبة يف خط صورهتا وادلختلفة يف صيغة لفظها و ، وقد برر علة ذلك بكثرة ادلؤتلف وادلختلف 

 .  (2)معتمدا على حوادث ووقائع يثبت هبا أّن التحريف داء قدمي 
 احملتوى وادلنهج:  -

السند ، فيبدأ ابلتعريف  استهل البكري معجمو دبقدمة طويلة مزج فيها بُت اللغة والتاريخ واجلغرافيا ملتزما ابلتوثيق عن طريق إثبات
"ىذا كتاب ذكرت فيو .. مجلة ما ورد يف احلديث واألخبار والتواريخ واألشعار من ادلنازل ابحملتوى العام للكتاب قائال: 

جم مث حدد دوافع أتليفو للمع، (3)والداير والقرى واألمصار واجلبال واآلاثر وادلياه واآلابر والّدارات واحِلرار، منسوبة زلددة.."
واليت تقدم ذكرىا؛ انتقل بعد ذلك إىل توضيح منهج التأليف حيث ذكر طريقة ترتيبو ذلذا ادلعجم واليت جعلها على حروف اذلجاء 

: "ترتيب حروف أ،ب، ت، ث. فأبدأ ابذلمزة واأللف حنو آرة، مث اذلمزة والباء حنو أُبْلى وأابن، مث ابذلمزة  والتاء  فقال أنو
بعملية حسابية فريدة  مفيدا (4)ة والثاء حنو األُثـَْيل و اأُلاثية، ىكذا إىل انقضاء احلروف الثمانية والعشرين.."حنو األمت، مث اذلمز 

تتعلق أببواب معجمو اليت عدىا بسبع مئة وأربعة وشبانون اباب واعترب ىذا العدد ىو انتج ضرب عدد احلروف الثمانية والعشرين يف 
 مثلها.

خرب نزول العرب فيها وسبب تسميتها وشيء عن فيو بُت "ذكر جزيرة العرب"   من مقدمتو عنونو بـ:انتقل بعدىا إىل فصل ض
جغرافيتها مركزا على اجلبال واألقاليم خاصة إقليم احلجاز ، مث أورد بعضا من أشعار العرب اليت تضمنت ذكر ىذه األقاليم 

ل القبائل العربية ومراكز استقرارىم وىجراهتم وربركاهتم وحروهبم وافًتاقهم واألقسام ادلكونة جلزيرة العرب، بعدىا انتقل إىل ذكر مناز 
وتداخل بعض منهم ، وىكذا واصل أخبار العرب إىل غاية ظهور االسالم حيث أهنى مقدمتو بتبيان القبائل العربية  اليت تواجدت 

 يف كل من احلجاز وصلد فًتة رلي اإلسالم .
على حسب تسلسل حروف اذلجاء من ادلادة اجلغرافية والتارؼلية واللغوية كما سبق الذكر البكري  ابلنسبة حملتوى الكتاب فقد قسم

األلف إىل الياء  معتمدا تقنية األبواب فكان ابب حرف اذلمزة واأللف أول أبوابو يليو ابب اذلمزة والباء مث اذلمزة والتاء وىكذا 
وىي أخر كلمة يف ابب الياء والياء .ينتقل بعدىا البكري إىل "يـََّْي"  حىت يصل حرف الياء فينهي أبواب ىذا األخَت بكلمة

                                                   

  1، ص.1طفى السقا، عامل الكتب، بَتوت، د.ت، ج.، تح. مصمعجم ما استعجم من أمساء البالد وادلواضعالبكري أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز:  - (1)
 .  4-1، ص ص. 1، جمعجم ما استعجم - (2)
 1، ص. السابقادلصدر  - (3)
 نفسو . - (4)
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حيث ذكر أن الغالب على أمساء البالد التأنيث، كما بُت ابألمثلة بعض "مجلة من القول فيما يؤنث من البالد ويذكر" خالصة 
ؼلتم البكري معجمو بعبارات واضحة مع  و ؛ (1)القواعد اليت ؽلكن من خالل التمييز بُت ما يؤنث من أمساء األماكن و ما يذكر

 ذكر المسو ونسبو البكري ينهيها ابحلمد  هل سبحانو وتعاىل والصالة والسالم على الن ي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
 مصادر التأليف:

ة عالية، وىذا كشف لنا البكري عن أمساء بعض ادلؤلفُت الذين اعتمد عليهم يف أتليف معجمو  وىي مصادر ىامة وذات قيم 
أيب ، (3)األصمعي،  (2)أيب علي القايلحىت ينجح يف الوصول إىل غايتو من التأليف، حيث اجتمع لو العديد من الكتب كتآليف 

 وخص ابلذكر ،  (6)"صفة جزيرة العرب" يف كتابوابو دمحم احلسن بن أمحد اذلمذاين اليمين  ، (5)أيب عبيد، (4)حامت السجستاين
 "األموال"كما أنو نقل من مصادر كثَتة قد فقدت، ومصادر وصلت إلينا مثل  "يف جبال هتامة وزلاذلا"،  بكتابو (7)السكوين

                                                   

  .1405، ص.2معجم ما استعجم، ج. - (1)
ه، لو عدة آتليف: 280بن ىارون بن عيذون البغدادي القايل نسبة لقرية "قاليقال" من أعمال منزكرد من إقليم أرمينيا، ولد سنة العالمة اللغوي أبو إمساعيل بن القاسم  - (2)

، سَت أعالم النبالءبن أضبد: ه.)الذى ي مشس الدين دمحم 356"األمايل" يف األدب، "ادلقصور وادلمدود"، "اإلبل"، "اخليل"، "البارع" يف اللغة، تويف يف قرطبة شهر ربيع الثاين سنة 
 (. 47، 46، ص.16م،ج.2001ه/1422مؤسسة الرسالة، بَتوت، 

خبار و النوادر و ادللح و ىو عبد ادللك بن قُريب بن عبد ادللك بن علي بن أصمع الباىلي، حجة األدب و لسان العرب و أشهر النحويُت واللغويُت، إمام اللغة و األ  -(3)
 ه كرس األصمعي وقتو لدراسة أسرار اللغة وعلومها  والتبحر يف أنساب العرب و أايمها، عرف ابلذكاء و الورع و جلس للتدريس فذاع صيتو و123رة عام الغرائب. ولد يف البص

اً أغلبها مل يعرف مكانو، فهي ما بُت ادلفقودة مؤلف 61بلغت شهرتو اآلفاق . خلف األصمعي مصنفات يف أنواع العلوم خاصة اللغة العربية و األدب و الشعر و النوادر بلغت مؤلفاتو 
ه.)السَتايف أبو سعيد احلسن بن عبد 216ىـ وقيل 215أو رلهولة ادلكان  و يعد كتابو "األصمعيات" و "فحولة الشعراء"  من أىم مصنفاتو. تويف يف خالفة ادلأمون ابلبصرة سنة 

-45م، ص ص  1955ىـ/ 1374و دمحم عبد ادلنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البايب احلل ي و أوالده دبصر، الطبعة األوىل  ، تح. طو دمحم الزيٍت  :  أخبار النحويُت البصريُتهللا
52.) 

ايف: ادلصدر مؤلفا أكثرىا يف اللغة. ينظر السَت  32ىو أبو حامت سهل بن دمحم السجستاين ، كان عادلا ابللغة والشعر، أخذ  عن أيب زيد األنصاري و األصمعي، ذُكر لو  - (4)
 (.94، دار ادلعارف، القاىرة، د.ت ص. 2، تح. دمحم أبو الفضل إبراىيم،  ط.واللغويُت  طبقات النحويُت؛ )الزبيدي أبو بكر دمحم بن احلسن: 71، 70السابق، ص. 

ه ، ترك عدد من الكتب أشهرىا "الغريب ادلصّنف" و"غريب احلديث" 157ولد سنة  اجلرح والتعديلوإمام من أئمة  وزلدث وفقيو عامل لغةأبو عبيد القاسم بن ساّلم اذلروي  - (5)
-199ىـ. )الزبيدي: ادلصدر السابق، ص ص.  224تويف دبكة سنة  .االقتصاد اإلسالمي"األموال" الذي يعد من أمهات الكتب يف ، "األمثال السائرة"،  إضافة إىل "كتاب 

202.) 
ه، عرف اببن احلائك، لسان اليمن،، كان من أىم جغرايف جزيرة العرب يف عصره، كما كان لغواي وشاعرا، ولو إحاطة 280ىو احلسن بن أضبد بن يعقوب اذلمذاين ولد سنة  - (6)

ب اليمن وأخبار ضبَت"، "األمساء الشهور واألايم". تويف سنة إحاطة بعلوم الفلك واحلكمة والفلسفة والكيمياء، لو عدة مؤلفات من أعلها: "صفة جزيرة العرب"، "اإلكليل يف أنسا
وما بعدىا]مقدمة  7م، ص.1990ه/1410، صنعاء، 1، تح. دمحم علي األكوع، مكتبة اإلرشاد، ط.صفة جزيرة العرب:  ه. )للمزيد ينظر اذلمذاين أبو دمحم  احلسن بن أضبد334

 احملقق[(.
يف  غَت ما ذكره البكري عنو حيث قال: "وصبيع ما أورده يف ىذا الكتاب عن السَُّكوين، فهو من كتاب أيب عبيد هللا عمرو بن بشر السَُّكوين مل نعثر على ترصبة ذلذا اجلغرايف - (7)

(. 5-4، ص.1عجم ما استعجم، جمجبال هتامة وزلاذلا ػلمل صبيع ذلك عن أيب األشعث عبد الرضبن بن دمحم بن عبد ادللك الكندي عن عرّام بن األصبغ السلمي األعرايب" . )
ره نقل عن عرّام ، حيث يعد ىذا وىذا يدل أن البكري كان حريصا على إثبات السند والنقل بكل أمانة علمية من مصادر موثوقة، فالسكوين ىذا نقل عن أيب األشعث والذي بدو 

جبال هتامة وجبال مكة وادلدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها من األشجار و ما فيها من  االخَت ثقة يف معرفة جبال هتامة، وكان أعرابيا من بٍت سليم ، خلف كتاب "أمساء
ه، وقد ورد اسم عرام بن األصبغ السلمي عند ابن الندمي عند 2ادلياه"،وقد نسب الكتاب إىل أيب األشعث الكندي وىو الذي رواه مباشرة عن عرّام، ويرجح أن يكوان من رجال القرن

كتاب أمساء جبال هتامة وجبال مكة وادلدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الشجار وما فيها من مساء األعراب الذين دخلوا احلاضرة. )السلمي عرام بن األصبغ:  سرده أل
كتاب الفهرست يف أخبار العلماء ادلصنفُت من القدماء واحملدثُت ]مقدمة احملقق[؛ الندمي دمحم بن اسحاق:  5، تح. دمحم صاحل شناوي، دار الكتب العلمية، بَتوت، د.ت، ص. ادلياه

 (. 53، تح. رضا ذبّدد، د.ن، د.ت، ص. وأمساء كتبهم
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، و  (2)نِْفَطَوْيوىـ(، و صاحب التصانيف 321)ت (1)البن دريد "مجهرة اللغة"الذي تقدم ذكره، و أليب عبيد القاسم بن سالم
كِّيت ه( و 179ت. مالك بن أنس ) لإلمامادلوطأ" رواايت الكتب الصحاح وخاصة " ، و اعتمد يف احلديث على (3)ابن السِّ

ابن وىب ه(، ونقل كثَتا من األحاديث عن 275ت. سنن أيب داود" )ه( و"256ت.للبخاري ) "اجلامع ادلسند الصحيح"
)ت.  بن اسحاق حملمد "السرية النبوية "ه( من شيوخ ادلالكية، كما نقل عن كتاب 191)ت. ابن القاسم ه( و197)ت.
 ه(، و كان يصحح ما وقع يف ىذه األخَتة من خطأ وربريف يف أعالم البلدان. 310)ت. الطربي ه(، ومؤلفات 151

  

                                                   

ب والتاريخ، لو عدة ه ابلبصرة، كان فقيها، عادلا أديبا شاعرا ولغواي، عادلا ابألنسا223دمحم بن احلسن بن ُدريد األزدي، من كبار علماء اللغة ابلبصرة ولد سنة ىو أبو بكر  - (1)
، تح. أضبد عبد الفوائد احملصورة يف شرح ادلقصورة. )للمزيد ينظر ابن ىشام اللخمي دمحم بن أضبد: 321مؤلفات أعلها "اجلمهرة"، "األمايل"، "األنواء"، "ادلالحن". تويف ببغداد سنة 

 مة احملقق[(.ومابعدىا ]مقد 21م، ص. 1980ه1400، بَتوت، 1الغفور عطار، مكتبة احلياة، ط
كان متضلعا من العلوم ، لو عدة  ه،244ولد سنة  . ىو أبو عبد هللا إبراىيم بن دمحم بن عرفة بن سليمان ، العتكي األزدي الواسطي، ادلشهور بنفطويو صاحب التصانيف - (2)

، 75، ص. 15ج. ه.)الذى ي: سَت أعالم النبالء،323اخللفاء " تويف يف شهر صفر سنة تصانيف : " غريب القرآن " و " كتاب ادلقنع " يف النحو و " كتاب البارع " و " اتريخ 
76.) 

ه، اشتهر بتشيعو، لو عدة مؤلفات أشهرىا إصالح ادلنطق. تويف 186شيخ العربية  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي، عامل ضلوي وأديب ابرع ، ولد سنة  - (3)
 ( 17، ص.12ج. )الذى ي: سَت أعالم النبالء،ه. 244تويف يف شهر رجب سنة 
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 مميزات وأهمية الكتابة الجغرافية التاريخية  لدى البكري: .3

 ادلسالك و ادلمالك:  . أ
يف البلدان، جاء يف نسق فريد غلمع بُت احلديث عن  يعد كتاب ادلسالك وادلمالك مصدرا مهما يف اجلغرافيا العامة  و موسوعة 

كتب اذليئة وادلسالك ووصف البلدان و ادلدن و اترؼلها  وعادات الشعوب ، ورغم أنو ػلمل نفس عنوان بعض الكتب السابقة لو 
َت من اجلوانب والفنون )االصطخري، ابن خرداذبو( إال أنو ال يشبو أي واحد منها، فال ؽلكن تصنيفو يف فن معُت وإظلا غلمع الكث

توي على معلومات قيمة شلتزجا بكثَت من األساطَت واالستطرادات التارؼلية.  الكتاب ليس كلو وصفا جغرافيا للبلدان فقط، بل ػل
 ،والفتوحات خاصة جرى فيها من أحداث اترؼلية عامة ودبا تشتهر بو تلك البلدان وما اداهتم وملوكهموحياهتم وع عن السكان 

جعلتو مرجع ال ِغٌَت عنو دلن أتى بعده من ادلؤرخُت القدامى واحملدثُت. إضافة إىل أنو نقل عن مصادر سبقتو، فيكون هبذا قد شلا 
الواضح يف قوة توثيق الكتاب.  كما أنو حينما  ثراأل لذلككان فالذين تقدم ذكرىم   نقل لنا قطوفا وشذرات من كتب اجلغرافيُت

لقصص التارؼلي كان ػلرص على التنبيو إىل  الغرائب والعجائب رافضا منها ما يتعارض يف نقلو يتحدث عن عادات الشعوب وا
وإن أخذ عليو كراتشكوڤسكي أبنو يعرض مادتو  ىامة،وقد سبيز بدقة التفاصيل وابستطرادات شيقة وعرض لواثئق  مع العقل.

 . (1)أبسلوب جاف لكنو أقر خبربتو يف الشعر واألدب الفٍت
" ادلغرب يف ذكر بالد افريقية عنوان: ادلعروف بأقسام مسالك البكري ىو ذلك اجلزء ادلتعلق ابدلغرب اإلسالمي  لكن أىم

، حيث يكشف ىذا اجلزء عن معرفة البكري العميقة بطرق القوافل ادلمتدة عرب الساحل ادلتوسطي مشاال، وتلك اليت (2)وادلغرب" 
جنواب، حيث بينت األحباث يف ادلواقع األثرية الصحراوية واإلفريقية سالمة معلومات زبًتق الصحراء الكربى ضلو بالد السودان 

البكري عن العمران ومسالك القوافل وادلسافات بُت اآلابر واحملطات التجارية ، ودبا أن البكري مل يغادر األندلس فمن ادلؤكد أن 
ستنادا لواثئق  رمسية قدؽلة كانت زلفوظة يف ديوان قرطبة معلوماتو أخذىا من مصادر موثوقة حيث يرجح البعض أن ذلك كان ا

  (4)، ومن رواايت شفوية استقاىا من التجار ورجال الدولة(3)ابألندلس
تظهر براعة البكري كمؤلف يف اجلغرافيا التارؼلية من خالل وصفو جملاالت العرب احلضريُت وأعدادىم يف بالد ادلغرب، وتوزيع 

دلا مسي ابذلجرة اذلاللية، حيث نقل أخبارىا بدقة من القادمُت إىل األندلس من أىل القَتوان  معاصرا  ما كانل األمازيغية،  كالقبائ
وذلذا  يكاد يكون وصفو أىم وصف دقيق لتقدم القبائل  ،م بسبب صعوبة البقاء يف افريقية1052ه/444السيما بعد سنة 
 البكري عاصر كما  الرببري.دلواطن القدؽلة ابللسان حرص  ضبط أمساء القبائل واو لسليمية يف ادلغرب االسالمي، العربية اذلاللية و ا

إال أنو ترك لنا معلومات دقيقة عن قبائل ادللثمُت من صنهاجة  فو ادلعادي ذلم ولدخوذلم األندلسقيام دولة ادلرابطُت، ورغم موق
                                                   

 277، صز1اتريخ األدب اجلغرايف، ج. -(1)
 . حظي ىذا اجلزء ابىتمام كبَت من طرف الباحثُت فعملوا على نشره وربقيقو ) كاترومَت، ديسالن، مونتاي، ضباه ولد السامل، زينب اذلكاري( - (2)
 .299، ص. 1كراتشكوفسكي: ادلرجع السابق، ج.  - (3)
فكان بذلك  أمينا ثقة يف كل ذلك، وأثبت ادلستشرق االسباين مثل إبراىيم بن يعقوب اإلسرائيلي الطرطوشي، التاجر اليهودي النخاس الذي لو رحالتو يف أضلاء أدلانيا  - (4)

أحد  Isidoris Seviliensisدلؤلفو إيزيدور االشبيلي  الشهَت « Etymologia »أن وصفو جلزيرة جلزر الكناري مأخوذ من كتاب "أصول الكلمات"   Simonetسيمونت 
 .299م . كراتشكوفسكي: ادلرجع نفسو،ص. 7مشاىَت أصحاب ادلوسوعات يف القرن 
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عطى وصفا دقيقا لبالدىم وعاداهتم وشيئا من اتريخ وعمران أ و مرىم وأخبار داعيتهم اجلزويل،)دلتونة، كدالة، مسوفة( وابتداء أ
البن   "يف أخبار الدولة ادلرابطية  "األنوار اجلليةبالد السودان اجملاورة ذلم، فُعّد بذلك اثين أىم مصدر عن ادلرابطُت بعد كتاب 

 .ه(570)ت. يف حدود  (1)الغرانطي الصرييف
دى ادلؤلفُت الذين جاؤوا بعد البكري فاعتمدوه كمصدر مهم دلؤلفاهتم  ومن أعلهم: انل كتاب ادلسالك وادلمالك أعلية ابلغة ل

خاصة ما يتعلق ببالد ادلغرب ، ابن فضل هللا   "االستبصار يف عجائب األمصار"م( صاحب كتاب 12ه/6مؤلف رلهول )ق.
استشهادات عديدة من البكري ، و نقل عنو  "مسالك األبصار يف شلالك األمصار"ه( الذي تضمن كتابو 748العمري)ت. 

ما يتعلق بتاريخ ادلرابطُت،     "البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب"ه(يف كتابو 712ابن عذارى ادلراكشي )ت.بعد سنة 
 دمحم األنصاري و أبو عبد هللا "آاثر البالد وأخبار العباد"ه( يف 682كما صلد بعض النقول عنو عند زكراي بن دمحم القزويٍت )ت. 

"الروض ادلعطار يف ه(:  866، دمحم بن عبد ادلنعم احلمَتي )ت"خنبة الدىر يف عجائب الرب والبحر"ه(: 727الدمشقي)ت.
. كما عٍت الباحثون من القرن ادلاضي مستشرقُت وغَتىم  بتحقيق ونشره أجزاء الكتاب اليت كانت متناثرة يف  خرب األقطار "

 . (2)تلفة من بلدان العامل إىل غاية ربقيق نصو الكامل مكتبات وأرشيفات  سل
 معجم ما استعجم من أمساء البالد وادلواضع:  . ب

معجما جغرافيا يصف جزيرة العرب وما فيها من البلدان وادلعامل وادلشاىد واآلاثر، كما يتبع ىجرة  معجم ما استعجم"يعّد كتاب "
البوادي واحلواضر ويذكر أايمها ووقائعها وأنساهبا وعشائرىا، فبذلك ىو أول كتاب غَت القبائل العربية من مضارهبا وربركاهتا بُت 

لغوي يسَت وفق الًتتيب ادلعجمي، فهو من أجّل الكتب وأعظمها فائدة من النواحي اللغوية واجلغرافية والتارؼلية عند ادلسلمُت،  
، وال نكاد صلد لو (3)العرب فًتة نضجهم العقلي وارتقائهم العلميكما يعترب أثر نفيس من صميم الًتاث األديب والعلمي شلا خلفو 

ا، فهو  يفوقها من حيث غزارة ادلادة، وكثرة التفاصيل واكتمال العناصر، ودقة ادلناىج وسبام نإلي تظَتا يف معاجم البلدان اليت وصلن
دلامو ابلنحو والصرف واللغة، كم يظهر سبكنو من سبيز البكري فيو بدقة حسو اللغوي وإ ؛ط وصبال األسلوب وربرير العباراتالضب

اإلسالمية، علوم الرواية من األشعار، األخبار، األنساب وعلوم الدين من حديث ، تفسَت وفقو وغَتىا من سلتلف رلاالت الثقافة 
  (4)للمعجمويفهم حسب نتائج أحد الباحثُت أن البكري قد صلح صلاحا كبَتا يف ربقيق اذلدف الذي كان وراء أتليفو 

إن أىم ما يشَت إىل أعلية ىذا ادلعجم ومكانتو اللغوية واجلغرافية والتارؼلية ىو تلقي العلماء ادلسلمُت لو قدؽلا وحديثا  ابلقبول 
والوثوق، حيث رفعوه مكاان عاليا يفوق اللغويُت وأصحاب ادلعاجم، واعتمدوا عليو يف ربقيق ادلشكالت خصوصا علماء ادلغاربة 

                                                   

 . )سبهيد احملقق( 6م، ص. 2013، 1، تح. ضباه هللا ولد السامل، دار الكتب العلمية، بَتوت، طادلغرب يف ذكر بالد افريقية وادلغربالبكري أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز :  - (1)
 ]مقدمة زلققان[. 30، ص.1ينظر البكري:  ادلسالك وادلمالك، ج. - (2)
 البكري: معجم ما استعجم ص. ج ]مقدمة احملقق[.  - (3)
ْغرب و ُمْعَجم ما اْستَـْعَجَم يف خالفيت عمر بن اخلطاب وع فوزي دمحم ساعايت: ينظر  - (4)

ُ
ثمان بن عفان "البكري كمصدر ألخبار فتوح بعض البلدان وادلدن وادلواقع يف كتابيو  ادل

 .538، ص. 2001ه/1421(، 2، )اآلداب13، م.رللة جامعة ادللك سعودىـ(" 35 - 13رضي هللا عنهما )
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، أبو القاسم "مشارق األنوار"ه( يف كتابو 544)ت. القاضي عياض، ومن احملدثُت واإلخباريُت نذكر: (1)سيُتواألندل
، أما ابلنسبة ألصحاب ادلعاجم فكان معجم البكري أعظم أصوذلم يف ربقيق "الروض األنف"ه(:  يف كتابو 581السهيلي)ت.

ه( يف  1205، الزبيدي )ت."القاموس احمليط"ه( يف 817أعالم البلدان العربية وضبطها ونذكر منهم: الفَتوز آابدي )ت.
ومهما ذكرت ادلعاجم اللغوية . "احلاشية على القاموس"ه( يف كتابو 1170"، دمحم بن الطيب الفاسي)ت. "اتج العروسكتابو 

من أمساء ادلواضع، فقد بقي يف معجم البكري  كثَت من أعالم األمكنة اليت مل رَبْوِه معاجم اللغة، ولذلك كان الكتاب واليزال 
 مصدرا منفردا ومستقال يقدره العلماء والباحثون حق قدره .

  

                                                   

 ص. و، ز. ]مقدمة احملقق[. البكري: معجم ما استعجم، - (1)
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 أقوال العلماء في البكري:  .4

 اللغة ويف األدب، و وشلن يشار إليو ابلتفوق ف.لو ، فَعُدْوه من كبار ادلربزين،ره وشلن ترصبوا انل البكري ثناء ومفاخر أىل عص
 انىيك عن اجلغرافيا والتاريخ نذكر: ابلشعر اإلحاطة

"عامل األوان ومصِنُفو، ومقرِّط البيان و مشنِّفو، بتواليف كأهنا : قائال عليو وعلى مؤلفاتو الذي أثٌته( 528)الفتح بن خاقان
اخلَرائد، وتصانيف أهبى من القالئد، َحلنى هبا من الزمان عاطال، وأرسل هبا غمام اإلحسان ىاطال، ووضعها يف فنون سلتلفة 

ُسهاه، وُقْطَب َمدارِه، وفـََلك ََتامو و ِإبداره. وأنواع، وَأْقطَعها ما شاء من إتقان وإبداع، وأما األدب فهو كان ُمنتهاه، وزللن 
 (1) وكان ملك من ملوك األندلس يتهاداه هتاِدَى ادلَُقل للَكَرى، واآلذان للُبْشَرى."

"وكان أبفقنا آخر علماء اجلزيرة ابلزمان، وأونذَلم ابلرباعة واإلحسان، وأبَعَدُىْم يف العلوم ه( فقال: 542)ت. ابن بسامأما 
تو، طََلقا، وأنصعهم يف ادلنثور وادلنظوم أفقا، كأّن العرب استخلفتو على لساهنا، أو األايم ولنْتُو زِمام حداثهنا، ولوال أتّخُر والد

وعهدٌة يف زايدتو، ألْنسى ذكَر كنّيْو ادلتقدم األوان، َذَرَب لسان، وبراعَة إتقان، ال جيمع الزمان حبو، إال كما يؤلف كتبو وال 
الربُق حساَمو، إال كما يصرُِّف أقالمو، وال يتدفنُق البحر إال كما جييُش صدره، وال يكوُن الّسحُر إال كما يروُق نظمو  يهز  

 (2)ونثره، ولو تقد ُم َسْبٍق. وَسَلَف ِصدق."
ين األشعـــــــــــار والغريب "وكـــــان من أىل اللغة واآلداب الواسعة، وادلعرفة مبعا:  بقولو  ه(587)ت. ابن بشكوال إضافة إىل 

واألنساب واألخبـــــــــــــار، متقنا دلا قيده، ضابطا دلا كتبو، مجيل الكتب، متهيما هبا، كان ميسكها يف َسَباين الشرب وغريىا 
)ت.  أيب أصيبعةابن و قال  (4) "ذو الوزارتَّي، األديب."ه( يف أبنو 599)ت.  الضيبوأطلق عليو   (3) إكرامـــــا ذلا وصيانة."

"من أعيان أىل األندلس وأكابرىم، فاضل يف معرفة األدوية ادلفردة وقواىا ومنافعها وأمسائها ونعوهتا ومايتعلق ه(: 668
َلة، وصاحب جزيرة َشلِطيش، بلد صغري من قرى ه(: 764)ت. الصفديوقال ، (5) هبا." "كان أمريا بساحل كورة لَبـْ

 (6) خة أوىل البيوت وأرابب النعم ابألندلس."أشبيلية. وكان متقدِّما من مشي
  

                                                   

 و ما بعدىا. 615، ص.2م، مج.1089ه/1409، األردن، 1، تح. يوسف خريوش، مكتبة ادلنار، ط.قالئد العقيان وزلاسن األعيانابن خاقان ابو نصر الفتح بن دمحم:  -(1)
 .232، ص.1،مج.2م، القسم1998ه/1417قافة، بَتوت، ، تح. إحسان عباس، دار الثالذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرةابن بسام أبو احلسن علي:  -(2)
 [.633]ترصبة رقم  309، ص. 1كتاب الصلة، ج   -(3)
م، 1989ه/1410، 1، تح. ابراىيم األبياري، دار الكتاب ادلصري القاىرة، دار الكتاب اللبناين بَتوت، ط.بغية ادللتمس يف اتريخ رجال األندلسالض ي أضبد بن ػلي :  -(4)

 [.933، ]ترصبة رقم 449، ص.2مج.
 .500، بَتوت، د.ت، ص. 1، تح. نزار رضا، دار مكتبة احلياة، ط.عيون األنباء يف طبقات األطباءابن أيب أصبيعة أبو العباس أضبد بن القاسم:  -(5)
 156، ص.17م، ج.2000ه/1420، بَتوت، 1العريب،ط. ، تح. أضبد أرانؤوط وتركي مصطفي، دار إحياء الًتاثالوايف ابلوفياتالصفدي صالح الدين خليل بن أيبك:  -(6)

 [.6204]ترصبة رقم 
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 الخاتمة:

ختاما ذلذا ادلقال ؽلكن اعتبار مساعلة البكري  يف رلال اجلغرافيا التارؼلية من ادلساعلات ادلميزة على ادلستوى ادلصدري وذات قيمة 
ادلادة ادلصدرية ادلتنوعة ، ، فرغم ما عالية، حيث تعد ركيزة يف األدب اجلغرايف اإلسالمي سواء من حيث ادلنهج أو من حيث 

اشتهر بو البكري يف رلال األدب والشعر ، لكنو كان جغرافيا واسع االطالع و عامل نبات دقيقا ومتمكنا، ورغم أتثَت ثقافتو األدبية 
افيا متميزا من ادلدرسة على رلمل أعمالو، لكن ىذا خدم ادلادة العلمية والتارؼلية ادلوجودة يف مؤلفاتو اجلغرافية، وجعل من جغر 

 اللغوية فعّد بذلك أكرب جغرايف أصلبتو األندلس.
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 المصادر والمراجع: 

، القاىرة، 1، شركة نوابغ الفكر، ط.يف أشعار األمراء احللة السرياءابن األابر دمحم بن بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي:  .1
 م2009ه/1430

، القاىرة، 1كتبة الثقافة الدينية، ط.ادلشتاق يف اخًتاق اآلفاق، منزىة اإلدريسي أبو عبد هللا دمحم بن دمحم :  .2
 2م، مج.2010ه/1431

، 1تح. نزار رضا، دار مكتبة احلياة، ط. ،يف طبقات األطباء عيون األنباءابن أيب أصبيعة أبو العباس أضبد بن القاسم:  .3
 .بَتوت، د.ت

م، 1998ه/1417تح. إحسان عباس، دار الثقافة، بَتوت،  ،يف زلاسن أىل اجلزيرة الذخريةابن بسام أبو احلسن علي:  .4
 1،مج.2القسم

 1م، مج.2008ه/1429، القاىرة 1الصلة ، مكتبة الثقافة الدينية، ط.كتاب : ه578ت ابن بشكوال .5
أدراين فان ليوفن و أندري فَتي، دار الغرب  تح.،كتاب ادلسالك وادلمالك:أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيزالبكري  .6

 ج.2، 1992سالمي، بَتوت، اإل
 ج3، ت. مصطفى السقا، عامل الكتب، بَتوت، د.ت، معجم ما استعجم من أمساء البالد وادلواضع .7
 م2013، 1دار الكتب العلمية، بَتوت، ط ،ضباه هللا ولد الساملتح. ، ادلغرب يف ذكر بالد افريقية وادلغرب .8
 1966، الدار ادلصرية للتأليف والًتصبة، جذوة ادلقتبس يف ذكر والة األندلس: ه488ت  احلميدي أبو عبد هللا دمحم .9

، األردن، 1، تح. يوسف خريوش، مكتبة ادلنار، ط.و زلاسن األعيانقالئد الِعقيان  و نصر الفتح بن دمحم:ابن خاقان اب .10
 2م، مج.1089ه/1409

م، 1978ه/1398، تح: إحسان عباس، دار صادر، بَتوت، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان أبو العباس:  .11
 5.مج

 16، .15، 12م، ج.2001ه/1422، مؤسسة الرسالة، بَتوت، أعالم النبالء سريالذى ي مشس الدين دمحم بن أضبد:  .12
، 3، تح. ج.س كوالن وليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط.البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغربابن ِعذارِى ادلراكشي:  .13

 3م،ج1983بَتوت، 
، دار ادلعارف، القاىرة، 2 أبو الفضل إبراىيم،  ط.، تح. دمحمواللغويَّي  طبقات النحويَّيالزبيدي أبو بكر دمحم بن احلسن:  .14

 .د.ت
كتاب أمساء جبال هتامة وجبال مكة وادلدينة وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الشجار السلمي عرام بن األصبغ:  .15

 ، تح. دمحم صاحل شناوي، دار الكتب العلمية، بَتوت، د.ت. وما فيها من ادلياه
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، تح. طو دمحم الزيٍت و دمحم عبد ادلنعم خفاجي، مطبعة  أخبار النحويَّي البصريَّيسن بن عبد هللا:  . السَتايف أبو سعيد احل .16
 م1955ىـ/ 1374مصطفى البايب احلل ي و أوالده دبصر، الطبعة األوىل  

، تح. أضبد أرانؤوط وتركي مصطفي، دار إحياء الًتاث الوايف ابلوفياتالصفدي صالح الدين خليل بن أيبك:  .17
 17م، ج.2000ه/1420، بَتوت، 1عريب،ط.ال

، تح. ابراىيم األبياري، دار الكتاب ادلصري القاىرة، دار الكتاب اللبناين بغية ادللتمس يف اتريخ رجال األندلسالض ي:  .18
 . 2م. مج.1989ه/1410، 1بَتوت، ط.

 2006بَتوت ، 1، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعرب ادلاء واإلنسانغرايبة عبد الكرمي:  .19
، تر.صالح الدين عثمان ىاشم، جامعة الدول العربية، اتريخ األدب اجلغرايف العريبتش: ڤأغناطيوس يوليانو  سكيڤكراتشكو  .20

 .1د.ت، ج
البكري كمصدر ألخبار فتوح بعض البلدان وادلدن وادلواقع يف كتابيو  ادلُْغرب و ُمْعَجم ما اْستَـْعَجَم "فوزي دمحم ساعايت:   .21

، 13، م.رللة جامعة ادللك سعود "ىـ(13 - 31عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما ) يف خالفيت
 (.539-479، )ص ص.2001ه/1421(، 2)اآلداب

 م2010ه/1431، َعمان، 1، دار زىران للنشر والتوزيع، ط.مفاتيح علم التاريخصلاة سليم زلاسيس:  .22
، تح. رضا ذبّدد،  العلماء ادلصنفَّي من القدماء واحملدثَّي وأمساء كتبهم كتاب الفهرست يف أخبارالندمي دمحم بن اسحاق:  .23

 د.ن، د.ت
، تح. أضبد عبد الغفور عطار، مكتبة احلياة، الفوائد احملصورة يف شرح ادلقصورةابن ىشام اللخمي دمحم بن أضبد:  .24

 م1980ه1400، بَتوت، 1ط
، صنعاء، 1. دمحم علي األكوع، مكتبة اإلرشاد، ط.، تحصفة جزيرة العرباذلمذاين احلسن بن أضبد بن يعقوب:  .25

 م1990ه/1410
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 للمزكش األوروبٌ للبحىث واالصتشارات الضابعاملؤمتز الدولٌ العلمٌ 
 "األندلط واألندلضًىن يف التاريخ واحلضارة"

 مدرصة الدراصات العزبًة – أصبانًا – غزناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 ديب صفًة/ د
 اجلشائز –بىسريعة- اإلنضانًة والعلىم اآلداب يف لألصاتذة العلًا املدرصة

Email: dib.safiaaya@gmail.com 

 

 

Ref: 7/2018/142 

 الطب نشز يف األندلط أطباء إصهامات
 اإلصالمٌ املغزب يف وتطىيزه
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 :ملخص المداخلة 

ىذا  وربضَت األدوية وتدريس  لم تقتصر على العبلجفاألندلس ابملغرب اإلسبلمي،  ألطباءالطبية والصيدلية تعددت إسهامات 
الطبية والصيدلية، وكذا اإلشراف وتسيَت املراكز العبلجية ، كما كان هلؤالء ،وإسما تعدت  لتشمل أتليف الكتب والتكوين فيو  الفن

زوىم على الدراسة و بوىم إليهم ، وحف  األطباء اتصال بقصور األمراء والسبلطُت املغاربة، فقلدوىم املناصب العليا يف الدولة ، و قر  
 . أة هلم للبحث والتعمق والتأليف يف ىذا امليدان من العلوم ا الظروف مهيو فوجد التعمق والكتابة يف ىذين الفرعُت من العلوم،

: الطب ، الصيدلة ، البيمارستاانت ،املغرب األوسط ، املغرب األقصى ، املغرب األدىن ، األندلس، العصر مفاتيح
 األطباء ، الصيادلة ، الطلبة .اإلسبلمي ، 
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 اإلسالمي المغربفي نشر الطب وتطويره  في أطباء األندلس ماتإسها

. فخضعت بداية ملؤثرات حضارية مشرقية تربطها تنشأ فجأة بل مرت أبدوار خمتلفة احلضارة اإلسبلمية يف املغرب االسبلمي ملإن  

 . ألندلسحبكم ارتباط املغرب ابندلسية منو ، كما خضعت ملؤثرات أ ىا جزءابلوطن األم ابعتبار 

كعلم النحو  العلوم النقلية منها و العلوم أبنواعها يف ببلد املغرب اإلسبلمي رييستهان بو يف تطو كان لعلماء األندلس دور ال فقد  
د وق. لكيمياء والفلسفة والطب والصيدلة، والفلك وابل عن العلوم العقلية كعلم العدد، فضوعلم التفسَت وعلم احلديث والفقوواللغة 

الذين و ،من األندلسيُت الذين اىتموا ابلتطبيب والتأليف الطب وأساطُت احلكمة ازدىرت املدرسة الطبية  ابملغرب وظهر جهابذة 
وخلدوا يف الطب   خدمة جليلةخدموا الطب ، بناء املغربن ذلك وجود رجال من أفنتج ع، ناء املغرب يف أب بثوا ىذا الفن

 .اخل املغرب وخارجو إىل يومنا ىذاد اتاملكتب تشهد هباأمساءىم اليت  والصيدلة

 عن طريقأو ،هلم  دعوة احلكام املغاربة أو،ية إما عن طريق الرحبلت العلم ،وكان اتصال أطباء األندلس ابملغرب اإلسبلمي
 –حبروب االسًتداد دبا يسمى  -أواهلجرات األندلسية خاصة بعد سقوط املدن األندلسية يف يد النصارى 

م( من االزدىار والتفوق حىت بلغ 15- 12ه / 9-ه 6القرنُت ) الطب والصيدلة يف املغرب اإلسبلمي خبللوقد وصل صيت 
 خاصة يف عهد الدولة املرابطية واملوحدية . الذروة

 :آلتية ذبيب عن التساؤالت ا ىذه ومداخليت

  ؟اإلسبلمي الطب والصيدلة يف ببلد املغرب ىو دور أطباء األندلس يف تطور علوم ما -

 يف ببلد املغربعبلج املرضى  ويف،تدريس ىذا العلم  املساشمة يف  ازبذىا أطباء األندلس يفاليتالعبلجية و  التعليمية وماىي املراكز -
 ؟  اإلسالمي

جمايل الطب يف  والكتابة  ؟ أم تعدى ذلك ليشمل التأليفوالتكوين  ألندلس عند مهنة التطبيب والتدريسدور أطباء ا وىل توقف -
 ؟ والصيدلة

 من العلوم الفرعُتىذين  يف تطور وتقدم ، والذين كان هلم الفضلاألندلس أذمبتهم أرض الذينىم أبرز األطباء والصيادلة  منو  -
  .؟ اإلسبلمي يف ببلد املغرب

 ؟ذلك  يتضح لناسكيف  ؟ وتشجيع أىلو يف تقدم وتطور ىذين الفرعُت من العلوم مساشمة و  اىتمام املغاربة  كان حلكاموىل   -

 ىذا ماسنراه يف مداخليت املتواضعة ىذه.و 
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 :سالمي لمغرب اإلبامراكز العالج  إلشراف علىاتسيير والدلس في ناء األأطب إسهامات أوال: 

يف العصر االسبلمي ،إذ كان هلم اىتمام كبَت حبالة رعيتهم الصحية ، فكانوا  كثريَتا  مريا  ةعناية احلكام والسبلطُت املغارب انل الطب
 الريريرييت أنشريريريرت ابملغريريريرب األقصريريريى أشمهريريريا  ومريريرين. (1) املارسريريريتاانتأطلريريريق  عليهريريريا اسريريريم  البيمارسريريريتاانت  أو مراكريريريز عبلجيريريرية  هلريريريمن ؤو ينشريريري

لعبريريد الواحريريد  ، ولنريريا فيريريو وصريريف(1198 -1184ه / 595 – 580)بيمارسريريتان مريريراكذ الريريذي ابتنريرياه انليفريرية املنصريريور املوحريريدي 
أنو عاين مشايف مصر وبغداد والشريام ، فأصريدر رأيريو الريدال علريى اإلعجرياب والتعظرييم يف قولريو   مل أر يف الريدنيا  املراكشي الذي يبدو

الريذي عرياش يف  1323ه  / 620تريويف قبريل سرينة حيث تقلريد الطبيريب أبريو إسريحاق الريدا   .ويقصد بيمارستان مراكذ . (2)ثلو م
 .  (3)-البيماستان أي أمُت ىذا - وفًتة حكم انليفة املستنصر بن الناصر خطة أمين ظل الدولة املوحدية

، أمريريرير ببنااريريريو السريريريلطان املريريريريٍت أبريريريو يعقريريريوب يوسريريريف ، سريريرينة األقصريريريىيُعريريريد مارسريريريتان سريريرييدي فريريريرج أىريريريم مارسريريريتان يف  ريريريري  املغريريريرب كما
وكانت تلقى يف ىذا  .(4) وأدخل عليو زايدات مهمة   م1364 ه/ 766م (وجدده السلطان أبو عنان سنة) 1286ه /685)

وقريد  .(5) هبريم والطبرياخُت، ولكريل ىريؤالء مرتريب خرياص املستشفى دروس يف الطب، وكان بريو مريوظفُت مرين أمنرياء واملمرضريُت واحلريراس
قريد ازبريذ كنمريوذج لبنرياء أول مستشريفى لؤلمريراض  وضمتمريل أن يكريون ىريذا املارسريتان(6)عمل احلسن الوزان ككاتريب يف ىريذا املارسريتان، 

 . والعقلية النفسية 

، (م 1353ه/ 754)على ىذا البيمارستان الطبيب األندلسي دمحم بن قاسم بن أيب بكر القرشي املالقي سنة   ىل االشرافوقد تو 
املارستان طبيب من بٍت األضبر الذين نزحريوا مرين م( توىل  رائسة ىذا 1494ه/ 900ويف سنة ). يف عهد السلطان أيب عنان املريٍت

األنريريدلس امسريريو فريريرج انزرجريريي، ولع ريريلا اسريريم ىريريذا الطبيريريب إضريريافة إىل مريريا أورده صريرياحب  سريريلوة األنفريرياس  مريرين األسريريباب الريرييت أدت إىل 
وسرياال العريبلج وعلى يد ىذا الطبيب أدخلت املوسيقى األندلسية إىل ىذا املارستان كوسيلة من  (7) إطبلق اسم سيدي فرج عليو.

                                                           
أو مكان املرضى ، الكلمة موضع  الدار وهبذا تكون معٌتأو املصاب وستان تعٍت املكان  وأعليل لا وأويقصد هبا املريض ر ايمالبيمارستاانت :كلمة فارسية األصل وتتألف من ب - 1

أضبد عيسى ، . 169م ص 1991، القاىرة  1، دار الفكر العريب طاحلضارة اإلسبلمية يف العصور الوسطى ، عبد الرزاق أضبد  ضبدبلغة العصر احلديث ، أ -املستشفى -أي 
 . 11- 10م ، ص 1939،  ري  البيمار انت يف اإلسبلم ، مطبوعة صبعية التمدن اإلسبلمي ، دمشق ، سوراي 

ود دببلبس للمرضى صيفية ويذكر أنو مبٍت على أرض فسيحة ، مزينا ابلزخارف والنقوش ، وقد غرست بو األشجار واألزىار ،وجعل فيو قسم للرجال وقسم للنساء ، وقد ز  - 2
 ويزور املرضى صبيعا بصفة مستمرة .يتفقد املستشفى بنفسو ، نليفة يعقوب املنصوروشتوية ،هنارية وليلية ،من الصوف والقطن واحلرير، وعٌت فيها ابألدوية واألطعمة .وكان ا

 .287، ص  1967عبد الواحد ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، ربقيق دمحم سعيد العراين ، القاىرة ، )املراكشي(  
ن الناصر واملستنصر الدا  يف جباية وتعلم ىناك صناعة الطب وأتقنها حبثا ودرسا ابدال فيها عنا يتو ، اشتهر ابملغرب األقصى ، فنقل إىل ىنالك وخدم كل م نشأ أبوإسحاق   - 3

دمحم بن أضبد العبدي (الكانو  )،  128، ص  3ج، بَتوت 1965دار الثقافة ،، 3ط، عيون األنباء يف طبقات األطباء ،موفق الدين،  أيب أصيبعةمن سبلطُت املوحدين ، انظر ابن 
 .102، ص  2013ودمحم ابلوز،  مطابع الرابط نت ، املغرب ،  ، ، ربقيق ، عبلل ركوك  1، الطب العريب يف عصر دولة املغرب األقصى ، ط

ت ىذا زر ، 05ص ،  2017املغرب ( ،أكتوبر -19-18-17أايم  )سيدي فرج ، امللتقى الدويل انامس لتاري  الطب النفسي يف الًتاث العريب، بيمارستانالبشَت بن جلون ، - 4
 وىو األن عبارة عن قيسارية للمبلبس واألوا  املنزلية .، 2010البيمارستان يف سنة 

 . 234ص ، 2005مصر ، اهليرة املصرية للكتاب ترصبة عبدالرضبن ضبيدة حسن الوزان ، وصف افريقيا ،  - 5
 نفسو . - 6
وضبزة بن دمحم الطيب الكتا  ، دار الثقافة ، ، عبد هللا الكامل الكتا  ، دبن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس ، ربقيق  وحمادثة األكياس لوة األنفاس سُ أيب عبد هللا ،، (الكتا   )- 7
، ص  1987،   املغرب ،  ، دار القلم للنشر والتوزيع  2عيسى احلريري ،  ري  املغرب االسبلمي واألندلس يف العصر املريٍت ،  ط .92ص ،  2004املغرب ، لبيضاء در ال

 .121الكانو  ، الطب العريب .ص .100
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ريريحية  يف انشريريراح  مريريرة أو مريريرتُت، أسريريبوعالنفسريريي للمصريريابُت اب،نريريون، وكريريان لزامريريا علريريى أرابب  اللريريا احلضريريور يف كريريل  ملريريا هلريريا أشميريرية  صيف
 .  (1)الصدر وإنعاش الروح ، فرياترياْقوى ضرابُت القلب ،وتساعد كل األعصاب ا،سمية على أتدية وظاافها 

بعريريض دول أورواب يف تلريريك الفريريًتة مريرين الريريزمن  تذلريريك االزدىريريار منقطريريع النظريريَت يف العريريامل االسريريبلمي كانريريوالعجيريريب يف األمريرير أنريريو مقابريريل 
هيفْم ابلشياطُت –كما يظنون –ضُمْراُق املرضى النفسيُت ألنري ُهْم   . (2) ال ظمكن عبلجهم ليفتالُبسيف

حريُت وصريفو ملدينرية جبايرية (م  1559ه  957ت  )الريوزان  حسرين ذكرىرياألوسريط  منشآت  عبلجيرية أخريرى ابملغريرب ا ايضاف إليه
فصريية هبريذه املؤسسرية كثَتة ، ولعل ذلك يعكس مدى اىتمام السريلطنة احلأبن هبا بيمارستاانت بصيغة ا،مع تدل على أن  أعدادىا  

 . (3) وبصحة السكان 

بعريريض املريريدن ا اطريرية ابألسريريوار مثريريل ويف :  قريرياابل    نظريريم در والعقيريريان يف كتابريريو   (م1493/ ه 899ت  )ه التنسريريي وىريريذا مريريا أكريريد  
 . (4)   لك ضبامات ومدارس ونزل ومستشفياتقسنطينة وجباية وتلمسان ال زالت احلضارة ميزالا يف القرن التاسع حيث هبا كذ

ويريرجح أن  ، األوسريطاكز العبلجية املذكورة بببلد املغريرب األطباء الذين أشرفوا على تسيَت ىذه املر  إىل أمساء در مل تشرإال أن املصا
 .من أطباء األندلس ىم  بعض دمن توىل تسيَتىا 

من األطباء ذوي األصول األندلسية كان عدد تواجدىم كبريَتا ابملغريرب األوسريط ، فهريم نترياج اهلجريرات األندلسريية  اكثَت  ملبلحظ أناو 
، نظرا لؤلوضاع السياسية املزرية اليت كانت األندلس تعيشها  نذاك ، فاهلجرة  (م13/ه 7)اليت تسارعت وتَتلا مع مستهل القرن 

  هاجرين يف ميدان الطب والصيدلة .امل غرب األوسط أكثر دبساشمة ىؤالءزت أتثَتىا العلمي واحلضاري يف ببلد املعز  قد األندلسية 

مرة عند تعريفو ابلسلطان عبد ألول احلفصية ، فقد ذكرىا الزركشي أن ىذا النوع من املراكز االستشفااية انتشر أيضا بتونس  يبدوو 
.  أن مريريريرين حسريريريريانتو إحريريريريداث يف قولريريريريو  م(1434 -1393/ 837 - ه 796 )أيب فريريريريارس الريريريريذي تريريريريوىل امللريريريريك مريريريرين سريريريرينة  العزيريريريريز

 . (5) تقوم بو   ا، وأوقف على ذلك أوقافاملارستان بتونس للضعفاء والغرابء وذوي العاىات من املسلمُت 

.أمره ابلسبل قرب املارستان ..أيب عمران عثمان بن املنصور (  )السلطان ثر.  من مآاملارستان يف قولو  كما ذكر أيب ضياف اسم  
 . (6) ينتفع بو من جبواره لقلة املاء  

قبريل  ال مرين، عليهرياوإلشريراف مرين أشريرف علريى تسرييَتىا  أمساءىي األخرى مل تذكر  ملصادر حلفصية فااملنشآت العبلجية اىذه وعن 
  املغاربة.جهة  منوال ،األندلسيُت 

                                                           
 .13، ص املصدر ،نفسو،  (الكانو  ) - 1
( مقال مأخوذ من شبكة العنكبوتية ، بتاري  ،  2014 ،أفريل  –، ) مارس  41العدد ،  جملة حراء،   ري  الطب النفسي يف ببلد املسلمُت   طاىر بن علي  بن احلبيب ،- 2

 .  2018أكتوبر  19
  152ص ، حسن الوزان ، وصف افريقيا   - 3
والعقيان يف بيان شرف بٍت زاين ، حققو وعلق عليو حممود بوعياد ، املؤسسة الوطنية  مقتطف من الدر  ،  ري  بٍت زاين ملوك تلمسان ، دمحم بن عبد هللا التلمسا  ( التنسي )- 4

 .422، ص 1985للكتاب ، املكتبة الوطنية اب،زاار ، 
 . 116، القاىرة )د،ت( .ص 1الدين دمحم بن عبد هللا ،  ري  الدولتُت املوحدية واحلفصية ، ط بدر( الزركشي )  - 5
 . 187ص ،  1966 ،  1ج   سن الثقافية ، تونو من الشؤ  ةمن الدول للجنةأضبد ، إرباف أىل الزمان أبخبار ملوك تونس وعهد األمان ، ربقيق    (ن أيب الضيافاب) - 6
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 : سالميالمغرب اإلبج المرىى األندلس في عالأطباء إسهامات  :ثانيا 

رت مراكز أخرى  ،بل توف   قي فيها أطباء األندلس دبرضاىميلت و يتم فيها العبلج ملراكز العبلجية الوحيدة اليتاالبيمارستاانت  مل تكن
 ، فقد أفراد العاالة احلاكمة  ت مكاان  لعبلجصور األمراء وانلفاء والسبلطُت اليت كانق ومن بينها، ذبمع املريض ابلطبيب  كانت
لعلوم الطبية والصيدالنية مت افقد تقد    ،حة أفراد أسرىم وحاشيتهم ابلقصرأنفسهم بعدد من األطباء للسهر على ص احلكام خص  

ألعريريريبلم تقريريدما تشريريريهد بريريو أمسريرياء ا (م 1142 -1106ه / 537-500) املرابطريرييبريرين  شريريريفُت علريريي بريريرين يوسريريف  األمريريَت يف عصريرير
. كما صبعوا ، الذين اشتهروا اب،اه والتقوى زىر اليت تعترب من نببلء األندلسوأشهرىا عاالة بٍت األقصى  املتألقة يف حضارة املغرب

فضريريبل عريرين علمهريريم ابلفلريريك والطريريب والصريرييدلة ، ولقريريد بريريرع  يف احلريريديث واللغريرية ، و والفلسريريفة وعلريريمالعديريريد مريرين العلريريوم واملعريريارف كالفقريري
فقريد دم الطريب ابملغريرب  اإلسريبلمي ،ور وتق ريمرين األطبرياء الريذين كريان هلريم اليريد الطريوىل يف تط ري االعلوم عدد ين منَت ىذين الفرعُت األخ

  .(م 13 -11ه / 7 -5) بُت القرنُتوىذا (1)  وخمًتعُت مبدعُتاشتهروا بو 
إذ ورث عرين  م(،1135ىريري / 525الذين انلوا تقدير واحًتام املرابطُت هلم نريذكر: أبريو العريبلء زىرير برين عبريد امللريك املتريويف سرينة ) ومن

... ومال إىل علم األبدان فلوال جبللة قدره لقلنا جاذب ىاروت طرفريا مرين  :فوصفو  ابن بسام يف قولو  . (2)أبيو تفوقو يف الطب 
ىريري / 557)تعبد امللريك برين أيب العريبلء  وقد خلفو ولده أبو مروان. (3)  وحاملديح لتجاوزت طلق ا،م و  فةالغل  ولوال أن  ،سحره 
، املرابطُتوقد تطبب لدى حكام  (5). حىت لقب بشي  الطب (4) واألندلس ع ذكره يف املغربيف الطب حىت ذا  ةم( النابغ1162

يكريون طبيبريو انرياص ، وخاصرية بعريد أن وفريق يف  لي بن يوسف بن  شفُت الريذي خصريو أنوزمص ابلذكر يف ذلك األمَت املرابطي ع
 . (6) املرات شفااو عديد 

عبد امللك بن زىر مل ضمظ  بو لدى األمراء املرابطُت فحسب ، بل لقد عبل قدره ىذا الشأن الكبَت الذي بلغو الطبيب أبومروان  إن  
يف ذلريريك حيريريث كريريان طبيبريريو انريرياص .و (م 1162-1143ه / 558 -537)عبريريد املريريؤمن بريرين علريريي  أيضريريا لريريدى انليفريرية املوحريريدي

                                                           
، دار الغرب االسبلمي ، بَتوت ،  1واحلضاري ، طعصمت د ندش عبد اللطيف ، األندلس يف هناية املرابطُت ومستهل املوحدين عصر الطوااف الثا  ، التاري  السياسي - 1

 .415، ص 1988
كان يلقب الطبيب  كانة العلمية هلذا املأبو العبلء زىر بن عبد امللك ، عرف دبهارتو يف املداواة والعبلج ، فضبل عن علمو ابألدب ، فكان حسن التصنيف والتأليف فيو ولعلو  - 2

ىري  470ت )ره يف علم األدب ، إال أن شهرتو ذبلت يف الطب ، إذ كان والده مروان عبد امللك بن دمحم زىر األايدي ا،د حى الرغم من تبوعل والرايس وأحياان الوزير ابلعبلمة
يف  ةالذخَت ( أبو احلسن علي بن بسام ،ابن بسام )زهبا ونبعها...  .عصبع شعاعها وأستوىف أجناسها وأنواعها ...وفرق بُت  ..بسام لم الطب إذ قال فيو ابن عمتفننا يف (م  1098

أبو عبد هللا دمحم القضاعي ، التكملة لكتاب الصلة ، ربقيق ( اآلابر ابن  . ) 281ص  1اجمللد  ،لبنان ، القسم الثا  ،دار الثقافة بَتوت،عباس إحسان  ،حماسن أىل ا،زيرة ، ربقيق
إحسان عباس ، دار ،وأنباء أبناء الزمان ، ربقيق ،بو العباس مشس الدين ، وفيات األعيان ( أابن خلكان ). 91،ص  4ج 1975الفكر ، بَتوت، لبنان ص  سبلم اهلراس ، دار،إ

، دار الكتب العلمية ، بَتوت لبنان ،  1ضبد بشَت حسن راضي العامري ،فصول يف إبداعات الطب والصيدلة يف األندلس ، ط . 434ص  4ج. 1968الثقافة بَتوت ، لبنان 
 .206- 204، ص  2014

 . 220، ص  1978، اجمللد األول ،، ،القسم الثا  بن بسام ، الذخَتة ، ا - 3
ىري/ 520 - 433ديد من شيوخ األندلس ، ويف مقدمتهم الطبيب أبو العبلء بن زىر الوالد ، ودمحم بن عبد الرضبن بن دمحم بن عت اب القرطيب ، )تتلمذ ىذا الطبيب على الع- 4

وضح ، 1، طي املغرب علي بن موسى ، املعرب يف حل( بن سعيد ).ا 80، ص 3ابن األابر ،التكملة ، ج، م (الذي درس  لو الفقو واحلديث واللغة والشعر  1126- 1041
 . 86،ص 1997،  1حواشيو ، خليل املنصور، دار الكتب العلمية ، بَتوت ج

5  - Lucien Leclere Histoire de la médecine arabe .les science en orient leur transmission à L’occident .Tome2 
.Réédite par le ministère des Ha bous et des affaires islamiques Royaume du Maroc .Rabat.1980Tome2 p86.  

 . 198، 38، ص  1983انوري ، تقدمي حمي الدين صار ، دار الفكر ، دمشق ،  يشال،ربقيق ، م 1أبو مروان عبد امللك، التيسَت يف املداواة والتدبَت ، ط (ابن زىر)- 6
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و مرين األنعريام والعطرياء ه عليريو يف الطريب وأانلاري. اخريتص أبريو مريروان عبريد امللريك برين زىرير لنفسريو وجعريل اعتمريادا  : يقول ابن أيب أصيبعة 
 . (1)  زمانو .تميزا على كثَت من أبناء كينا عندة عايل القدر مفوق أمنيتو وكان ما 

، ونساءً  رجااًل حيث برز يف ىذا اجملال عدد منهم  .م 12/ ف الثا  من القرن السادس وتتواصل جهود أطباء ىذه األسرة يف النص
(، الريذي أخريريذ عريرين أبيريريو ىريذا العلريريم، وكريريان أديبريريا، م 1181ه / 577ابشريريبيلية سريرينة )املولريود ن زىريرير كريأيب بكريرير دمحم بريرين عبريد امللريريك بريري

املرابطيرية   ، فقريد خريدم الريدولتُت (2)ابرعا، حافظا للحديث والفقو  واألدب واللغة، مع تفوقو يف علريوم الفلسريفة والرايضرييات والفلريك 
فقد أمر ببناء قصر الفرج بضواحي إشبيلية خصيصا لئلقامة  وتلبية لنصيحة ىذا الطبيب  للخليفة أيب يعقوب املوحدي واملوحدية ،

، يلريُت منهريامشريبيلية علريى إقريبريا مرين .وكان املنصور يف حصن الفريرج وىريو موضريع بنرياه ج، وفيو يقول ابن أيب أصيبعة  فيو قصد العبل
أيب يعقريوب انليفرية  أشريار علريىي زىر ىو الريذ صحيح اهلواء حبيث بقيت احلنطة يف شبانُت سنة مل تتغَت لصحتو ، وكان أبو بكر بن

 . (3) ويقيم فيو يف بعض األوقات  أن يبنيو يف ذلك املوضع  املوحدي املنصور

م 1199ه، / 595)ت  وابنتها الطبيب أبو بكر بن زىر أختم ( وىي 1189ه / 580أم العبلء ) ت بعد   كما اشتهرت 
، وال يقبريل ىريو وأىلريو إال  املنصريور ، وكانتريا تريدخبلن إىل نسرياءليريدىن وتو  بصناعة الطب، وخربلما ا،يدة دبا يتعلق دبداواة النسرياء (

حيث كانتا تذىبان إىل قصريورىم، تهما يف العبلج  ، شمنظرا ملسا أخت احلفيد وابنتها، فحظيتا دبكانة دمتازة عند خلفاء املوحدين، 
 . (4)   مرضى نسااهم وأطفاهلم وتنظران يف عبلج

حظوة كبَتة يف قصر انليفرية  (م1185 /ه581ت)القرطيب بن الطفيل أبو بكر دمحم بن عبد امللك  والفيلسوف كما انل الطبيب
السفارة بُت انليفة أيب يعقوب يوسف بن عبريد املريؤمن يقوم دبهمة  . كما كانيبو اناصيوسف بن عبد املؤمن املوحدي إذ كان طب

أبريو  نريوه بفضريل تلميريذه  وبُت العلماء يدعوىم ابمسو من خمتلريف األقطريار .وينبريو علريى أقريدارىم لديريو، وضمثريو علريى اكريرامهم وىريو الريذي
وقريريد وصريريف  (5) .انليفريريةااريريو وبراعتريريو العلميريرية لريريدى ، وبذك(م 1198 – 1126/ ه 595 – 520)الوليريريد  دمحم بريرين رشريريد احلفيريريد 

 . (6)دراية واسعة ابملساال الفلسفية  املؤرخ عبد الواحد ىذه املقابلة اليت أظهر فيها أمَت املؤمنُت

يف القصريرير ، ويريريذكر املراكشريريي أنريريو كريريان يقريرييم حمبريريا لريو ، شريريديد الشريريغف بريريو املوحريريدي يوسريريف بريرين عبريريد املريريؤمن وكريان انليفريرية أبريريو يعقريريوب
يفزع إىل فتواه يف الطب كما يفزع إىل فتواه إذ  يد من كبار األطباء يف ذلك العصر.ويعترب أبو الول(7)عنده أايما ليبل وهنارا ال يظهر 

 . (1) يف الفقو 

                                                           
 . 520ص ، 1989دار الثقافة ، بَتوت ، ابن أيب أصبيعة ، عيون األنباء ، - 1
عمر فاروخ ،  ري  الفكر . 399، 398،ص 1973، دار الثقافة، بَتوت ،لبنان ،  1، ربقيق إحسان عباس ، ط 6دمحم بن عبد امللك ، الذيل والتكملة ، السفر  (املراكشي)- 2

،  1991مطبعة املعارف ، الرابط ،  –بنو زىر  –أسرة اندلسية  نظرات يف  ري  ، دمحم بن شريفة . 607، ص 1982العريب إىل أايم ابن خلدون ، دار العلم للمبلين ، بَتوت ، 
 .95الكانو  ، الطب العريب ، . 16ص 

 . 523ص  ،  1979 ، ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء - 3
، معهد البحوث والدراسات  41، العدد،  جملة الدراسات األفريقيةوالطبيبات يف املغرب اإلسبلمي  ،  صفية ديب ، ا لطب. 113 ص، 3، عيون األنباء ، ج ابن أيب أصيبعة - 4

 .2017،49األفريقية ، القاىرة ، مصر 
 . 96الكانو  ن الطب العريب ، .242 ص،ي ، املعجب عبد الواحد املراكش- 5
 . 243، ص املصدر نفسة   أكثر على براعة ابن رشد يف املساال الفلسفية ، وعلى املقابلة العلمية اليت صبعتو بُت انليفة املوحدي أيب يعقوب يوسف راجع ،   لئلطبلع - 6
 . 240املصدر نفسو ، ص - 7
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، كالطبيريريب أبريريو القاسريريم دمحم بريرين يف املغريريرب  والتوليريريد لطريريب النسريرياء  س جهريريده مريرين الرجريريال  مريرين كريرير   كمريريا وجريريد بريريُت أطبريرياء األنريريدلس 
- 1252مريريرين القريريريرن السريريريابع اهلجريريريري حريريريوايل  يف حبريريرير العشريريريرية السادسريريرية اسريريريتقر ببجايريريرية حاضريريريرة املغريريريرب األوسريريريط  يرسريريريأنريريريدراس امل
. إال أن الغربيريريٍت يف كتابريريو (2)األدويريرية  ، واستحضريريارخبربتريريو الواسريريعة يف العريريبلج وسريرياىم يف التطبيريريب يف قصريرير اإلمريريارة ،واشريريتهر1260

املعريريريدة ألداء الطبيريريريب هلريريريذه املهمريريرية ، أكانريريريت بيمارسريريريتاانت أم منريريريازل احلوامريريريل كريريريان  مل يريريريذكر املراكريريريز االستشريريريفااية   عنريريريوان الدرايريريرية 
 يستدعى اليها ألداء مهمتو ؟

/ ه 674املستنصر احلفصي لضمو إىل ىيرة أطباء قصره ، إىل أن وفتو املنية بتونس سنة السلطان ونظرا لشهرتو الواسعة استدعاه  
 .  (3)م 1275

. (4) للعريبلج أيضريا مراكريز كانريت،  الدفاعيرية اإىل جانريب مهمتهريفري واملعسريكرات ، وجريدت أيضريا الريربطاملراكز العبلجيرية إضافة إىل تلك
يذ كلتريريا الريريدولتُت إىل ، األمريرير الريريذي اسريريتدعى جريريمسريريتمرة مريريع املسريريحيُت ين يف مواجهريريةفقريريد كانريريت كريريل مريرين دولريرية املريريرابطُت واملوحريريد

الريذي   ، بريل إن ابنريو أاب عبريد هللا دمحم أثنرياء حروبريو ابألنريدلس الدا  يرافق ا،رييذ املوحريدي الطبيب أبو إسحاق ابراىيم فهذا املرابطة.
امريريو كطبيريريب لعريريبلج وىريريو يريريؤدي مه(5) (م1212 -ه609)قريرياب انل حتفريريو يف موقعريرية العٌ قريريد كريريان مريرين أطبريرياء بيمارسريريتان مريريراكذ 

  .(6) ا،رحى من ا،ند

، واليت كانت تعرف ابسم دورا أخرى خاصة الستقبال املرضى يف العصر اإلسبلمي قد خصصوا حكام املغارب ال شك فيو أن  ودما 
أن الطبيريريب أاب جعفريرير أضبريريد بريريرين ، إذ يريريذكر ابريرين جلجريريل كريريان متريريداوال يف املغريريرب واألنريريدلس  ، واملبلحريريظ أن  ىريريذا املصريريطلحالعيريريادات

كمريا اسريتعملت   (7)كريان يسريتقبل املرضريى يف عيادتريو  (م980-898ه/ 369 -ه285)برين ا،ريزار القريَتوا  إبراىيم بن أيب خالريد 
 .  (8) منها الدكان ، أو احلانوت .خرى تعرب عن نفس معٌت العيادات ،مصطلحات أ

أن يعا،ريريو حبيريريث اذا  لئلنسريريانينبغريريي  يف الوقريريت الريريذي كريريان رجريريال الريريدين أبورواب يعتريريربون املريريرض نوعريريا مريرين ا،ريريزاء والعقريرياب االهلريريي ال 
 . (9)ى ىناك منتظرا حدوث معجزة تشفيو انتاب أحد منهم مرض أو ضبى يهرع اىل أقرب كنيسة أو دير اليو ، ويبق

  

                                                                                                                                                                                     
دراسة وربقيق ، مأمون بن حمي الدين ا،نان ، دار الكتب العلمية بَتوت ، )د،ت( ص ، ج املذىب يف معرفة أعيان علماء املذىب با برىان الدين إبراىيم ، الدب( ابن فرحون )- 1

 .323،  5، ج  1986خَت الدين الزركلي ، األعبلم ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربُت واملستشرقُت ، . 369
 . 101، ص 1981العلماء يف املااة السابعة ببجاية ، ربقيق ، رابح بوانر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ا،زاار ،  أبو العباس أضبد ، عنوان الدراية فيمن عرف من( الغربيٍت )- 2

 1980- 1979ا،زاار ، ( 78، 77، 75،76العدد )،األصالة   جملة،اب ويقضتها    احلضارة والفكر اإلسبلميُت يف الغرب اإلسبلمي ودورىا يف هنضة أورو  بوعزيز ،  ازدىار  ضمى
 . 133.ص 

 . 102ص عنوان الدراية ،،  يٍتالغرب  - 3
 . 293،ص  1971عبد هللا علي عبلم ، الدولة املوحدية ابملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي ، دار املعارف ، مصر ، - 4
 .103الكانو  ، الطب العريب ، .  401، 400، راجع ، املراكشي، املعجب ، ص  الطبلعىي املعركة املشؤومة نذيرا بذىاب ملك املسلمُت يف األندلس للمزيد من ا - 5
 . 534ابن أيب أصيبعة ،عيون األنباء ، ص - 6
 . 89.ص 1955 ،ية ، القاىرةقمطبعة املعهد العلمي  الفرنسي لآلاثر الشر ،أبو داود سليمان  طبقات األطباء واحلكماء ، ربقيق ، فؤاد السيد  ( ،بن جلجلا)- 7
 . 306ص، 1965لبنان السفر األول ، القسم الثا   ،  لكتايب املوصول والصلة ، ربقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بَتوت،ابن عبد امللك ، الذيل والتكملة ، ) املركشي ( - 8
 . 137ازدىار احلضارة ،ص،بوعزيز  يضم- 9

182



 ديب صفية/ د

 

 

 
 

 :سالمياإللمغرب ا ب الطبية والصيدلية وازدهارها فيتأليف الكت في األندلسوصيادلة أطباء  إسهامات : لثاثا

احلكريام وانلفرياء  أن تشريجيعات  يبريدوو  الفريرعُت مرين العلريوم. يرين هبذاملغربية  غٌت املكتبات ألندلس دور يف صيادلة ا و كان ألطباء
أبو وصيدليا   األطباء الذين خلفوا لنا رصيدا طبيا منو  .يف ازدىار حركة التأليف ر عظيمموال عليهم كان لو أثاأل، وإغداق املغاربة
يضرياح اإل وكترياب   ،  األدويرية املفريردة  وكترياب  ،   كترياب انريواص   من مؤلفاتريو ف  -السالف الذكر  - ء زىر بن عبد امللك العبل

 . (1)  بشواىد االفتضاح
كذ ، وسريرياار بريريريبلد العريريريدوة جبمريريريع كريريل أعمالريريريو الطبيريرية دبريريريرا بعريريد وفريريرياة أبريريريو العريريبلء املرابطريريريي  وقريريد أمريريرير أمريريَت املسريريريلمُت علريريي بريريرين يوسريريف 

ت )وقريريريد خلفريريريو ولريريريده أبريريريو مريريريروان عبريريريد امللريريريك بريريرين أيب العريريريبلء (2) (م1131ه 526 )خريريريرة يف صبريريريادى اآل ستنسريريريخت ، واواألنريريريدلس
دراسرية ابلتخصريص يف  مريروان بوبلمي . لقد امتاز أللرازي يف املشرق االس ليفةالذي طارت شهرتو الطبية كخ( م 1162ه/ 557

واعتمريرياده علريريى  كلينيكريريي بعريريد الريريرازي .. وبريريرز تفوقريريو يف الطريريب اإل ن صبعريريوا بريريُت الطريريب والعلريريوم األخريريرىالطريب علريريى عكريريس غريريَته الريريذي
ابة اسريتجألفريو  (3)،  التسيَت يف املريداواة والتريدبَت  من بُت كتبو الدراسة السريرية والدقة والتجربة يف تشخيص األمراض وعبلجها . و 

واالحتمرياء )  شريرح فيريو فرين االستشريفاء ، والعريبلج ،   بل  لكتابريو   الكليريات بل ومكم ريمفص ريلرغبة صديقو وتلميذه ابن رشد ليكون 
يف   االقتصريرياد (5)بطلريريب منريريو كتريرياب  إسريريحاق إبريريراىيم بريرين يوسريريف بريرين  شريريفُتلؤلمريريَت املرابطريريي   لريريفكمريريا أ.(4)(  اتبريرياع أغذيريرية احلميريرية

 .(6)، أثناء وجوده دبراكذ  صبلح األنفس واألجساد 
يف وصريريف األمريريراض ، وتريريرك ىامريرية  ثريرير ،وخلريريد مريريآالبسريرييطة ، والصريريحية  أنريريواع خمتلفريرية مريرين األغذيريرية واألدويريرية بدراسريرية  أيضريريا اىريريتمكمريريا 

. وتريريدين لريريو ا،راحريرية أبول فكريريرة عريرين ل املعريريوي ، والشريريلل البلعريريوميوالس ريري ، وااللتهريرياب التريرياموري،لريرييبلت أثريريرت عنريريو يف الريريورم ا زمريرييرب
تريرجم ،َت   ي التس ونظرا ألشمية كتاب (8) التشرضمية وبعض نظرايتو الطبية . يف أرااو(7)جراحة ا،هاز التنفسي وقد عارض جالينوس 

م الطريب يف تطريور علريدور كبريَت ، وأتثريَت عميريق  كريان هلريذه الًتصبرية وقد،دما أدى إىل شيوع شهرة صاحبو ،إىل اللغة العربية والبلتينية 
  .(9)م عشر مرات 1574 – 1490بُت  من ذلك فإنو مت طبعو ما ثربل واألكداخل املغرب ويف أورواب ،

                                                           
 . 188ص ، 2017،، مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع ا،زاار  2صفية ديب ، الًتبية والتعليم يف املغرب واألندلس يف عصري املوحدين،ط - 1
 . 112، ص  3ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ،ج - 2
 . 44، 43ص ، 1992 ،مطبعة فضالة ،ا مدية ، املغرب ، القسم الرابع ،وسعيد أعراب راس أبو جعفر أضبد ، صلة الصلة ، ربقيق عبد السبلم اهل( ابن الزبَت  )- 3
 . 134ازدىار احلضارة ، ص ، ضمى بوعزيز  . 19ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ، ص  - 4
 . 135بوعزيز املرجع نفسو .ص  ضمي- 5
 . 125، ص 2006،  مؤسسة شباب ا،امعة ، االسكندرية ، مصر   1م ، ط12ه / 6، الطب واندمات الطبية ابألندلس ق نورالدين زرىو   - 6
فة وصبيع برع يف الطب والفلس،وكانت واحدة من أصبل مدن اإلغريق على سواحل حبرإصمة وموقعها احلايل مشايل أزمَت يف تركيا  ،م يف مدينة بَتغاموم130ولد جالينوس يف عام  - 7

طوافو يثابر على دراسة األمراض والعبلجات كانت لو أثناء وقربص وكان  والكويتوىو ابن السابعة عشر من عمره وربول من الفلسفة اىل الطب طاف بفلسطُت  ،العلوم الرايضية
األدوية  ويف أصناف احلميات وكتاب   العصب  من مصنفاتو منها كتاب يف م أخذ يعلم ويتابع أحباثو ويكتب الكثَت157دبدينة روما جمالس عامة خطب فيها بعد عودتو منها سنة 

 منها إىل العريب توىف ه الكثَت، وأظهر من علمو ابلتشريح ما عرف ومل يسبقو أحد فيو وألف يف تشريح ألحياء كتااب ، كما شرح كتب أبقراط ،وقد نقل حنُت بن اسحاق وغَت  املفردة 
الطب واألطباء يف خمتلف العهود اإلسبلمية ، مكتبة ، األذملو املصرية ،  ،د الدايبحم.  108، ص 1، ج عيون األنباء ،ابن أيب أصيبعةاألطباء،  ، طبقاتابن جلجل   م200سنة 

 . 51-42، ص  القاىرة ، )د،ت (
 . 196،ص  1، جغرب، ابن سعيد ، امل 241الصلة ، القسم الثا  ، ص ، ابن الزبَت - 8
ومالو عبلقة ابلوقاية ، ويف الكتاب أيضا  واالستحمامأيضا أمورا عن الرايضة ومنافعها الصحية  توي الكتابتية واحليوانية مبينا منافعها ومضارىا ، كما ضمااملؤلف صبيع أصناف األغذية النبذكر فيو - 9

 Rosa Khune. Abu 165-81ص  1990، دار الغرب اإلسبلمي  1،مدخل ونصوص ط ميذكر للطيوب والعطور ، دمحم العريب انطايب ، األغذية واألدوية عند مؤلفي الغرب اإلسبل
Marwan bZuhr –un professionnel de la medicine en plien Xll siècle .acte  du Vll colloque universitaire Tuniso Espagnole sur le 

patrimoine Andalous dans la culture arabe et Espagnole . Cahier du Ceres Série histoire no4.Tunis.1991p75.   Rosa 
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أيضريا لريدى شريأنو  ، بريل لقريد عريبلبطُت فحسريبملريرالريدى ا االطبيب أبو مروان عبد امللك برين زىرير مل ضمريظ هبري إن ىذه املرتبة اليت تبوأىا
، ونريزوال عنريد رغبرية ىريذا األخريَت ألريف لريو كترياب -كمريا ذكريران  نفريا -حيث كان طبيبو انرياص  ،عبد املؤمن بن علي انليفة املوحدي

ري(1)األغذيرية   ىريريذا الطبيريب قريريد سرياعد ىريريذا وخباصرية وأن  غريَته مريرين احلكريام ابلطريب واألطبريرياء ،د اىتمريريام ىريذا األخريريَت ك. األمرير الريريذي يؤك 
، إذ حقق لو ذلك بسقي كرمة ابلدواء الذي كان على انليفة تناولو ،وبعدما تشر بت يكرىو من األدوية  على أن يتناول ماانليفة 

بعد ذلك راحة كبَتة ، دما زاد  انليفةالكرمة قوة األدوية ،قدم الطبيب أبو مروان عنقودا من العنب وأشار إليو لؤلكل منو . فوجد 
واألمر نفسو ييفؤكد يف نظرير الباحريث ذكرياء ىريذا الطبيريب وبراعتريو يف  .لدى انليفة عبد املؤمن بن علي من قدر ىذا الطبيب ومكانتو

 . (2) العبلج 
الذين ألفوا يف جمريال الطريب  من أكرب أطباء األندلسم ( 1198ه / 595) ت بو الوليد بن رشد أالطبيب والفيلسوف  ديعكما 

التشريريح ومنريافع األعضرياء تبحريث يف علريم  أقسريام يتريألف ىريذا الكترياب مرين سريبعة  الكليريات  كترياب   ، فمن أىم كتبريو والفلسفة  (3)
شريرح أرجريوزة ابرين إضريافة إىل   (4) .يف الطريب ذيرية ، وفيهريا أيضريا سريبل حلفريظ الصريحة، كما تبحريث يف املريرض واألدويرية واألغوأشكاهلا

سليمان بن عبد هللا برين عبريد املريؤمن املوحريدي تلبية لطلب أمَت غرانطة أيب الربيع  أتليفو هلذا الكتاب  كانو  ، (5)"  سينا يف الطب
 .(6)وتشجيعا منو 

 تهم ، وتقريريامسوا األعمريريال فيمريريا بيريرينهم ،وا جهريريودىم حلمايريرية أفريريراد أم ريري، ووحريريد  تعريرياونوا علريريى مقاومريرية الريريداءاألنريريدلس أطبريرياء واملبلحريريظ أن 
غريَته ، وأذمريب ىريذا التعرياون مؤلفريات فتخصريص كريل واحريد مرينهم يف ا،انريب العلمريي الريذي يتقنريو أكثرير مرين األندلس املغرب و  داخل 

الريريريذي عريريريرض ابريريرين رشريريريد فيريريريو  راءه  -السريريريالف الريريريذكر-  الكليريريريات   نفيسريريرية كانريريريت عمريريريدة الطريريريب طيلريريرية القريريريرون الوسريريريطى ، ككتريريرياب
   (7)  أرجوزة   لي  فألف فيوومبلحظاتو الطبية العامة ، وترك البن زىر احلفيد مهمة التأليف يف الطب العم

  

                                                           
 . 521ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ، ص  - 1
 . 81 العريب انطايب ، األغذية ،ص دمحم،  .98-97، ص الكانو  ، الطب العريب  . 69ص  6،ج  2007ون ، دار الفكر ، بَتوت ، لبنان ، حاجي خليفة ، ابن رشيد ، كشف الظن   2
 :كتبا يف الفقو والفلسفة والفلك من بينها ألف  بل  ،بليس يف علم الطب فحس بو الوليد بن رشد مؤلفات عديدة خلف أ  - 3

الفلسفة  ، لافت الفبلسفة  ا،وامع يف   مناىج األدلة يف أصول الدين ،   فصل املقال يف بيان ما بُت الشريعة واحلكمة من االتصال  ،الرد على الغزايل يف  - 
 شرح ما بعد الطبيعة  مقالة يف ا،رم السماوي  .    سياسة افبلطون جوامع   يف الكون والفساد مل ، ا السماء والع

 . 24-23ص  ،6السفر الذيل والتكملة ،،ابن عبد امللك  - 
ج  م األساسية والتطبيقية يف األندلس واملغرب وا،زاار وتونس وليبيا ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  م العربية االسبلمية يف العلو، أعبلم احلضارة  يدان ضبزىَت  - 

 . 145ص  1996،   5
 . 415ص املرجع نفسو ، - 4
إثر انعقاد املهرجان الدويل البن رشد يف ا،زاار سنة   1753 قدمت وزارة اإلعبلم والثقافة اب،زار نسخة من ىذه األرجوزة املخطوطة املوجودة ابملكتبة الوطنية ربت رقم :- 5

 تكرظما للمشاركُت يف املهرجان وزبليدا هلذا املفكر العظيم . 1978
 . 187،ص  2006، االسكندرية،م مؤسسة شباب ا،امعة 12ىري /6نور الدين زرىو  ، الطب واندمات الطبية يف األندلس خبلل القرن  - 6
 . 136زدىار احلضارة ، ص ا، ضمي بو عزيز  - 7
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 :المغرب اإلسالمي بأطباء األندلس في تدريس وتكوين األطباء  إسهامات : رابعا

- 12ه / 9-6) ُتمن أىم مظاىر تطور ىذا الفن يف القرن د املغرب على أيدي أطباء األندلسيف ببل الطبلقد كان تعليم 
 نظرا الىتمامف، الفرع من العلوم ا ىذ وما كثرة األطباء املشهورين يف ىذه الفًتة إال نتيجة لذلك االزدىار الذي شهده  م (15

طباء والكحالون،  يتخرج منها األأن ربولت إىل مدارس طبية ، فلم تلبث ،انلفاء وامللوك ابلبيمارستاانت بببلد املغرب احلكام و 
من بعدىم   بعا للمرابطُت مث يت كان جزء منهامن ببلد األندلس ال البلدان وخاصةاليها مشاىَت األطباء من خمتلف  كما جلبوا

فقد  ،املدن األندلسية يف أيدي النصارىبعد سقوط  . كما كان اتصال األندلسيون عامة ابملغارب عن طريق اهلجراتموحدينلل
يكن ىؤالء لينعموا هبذا  هلدااي والعطااي والتكرظمات، وملاب ي واملعنوي من احلكام، وربفيزىموجد أطباء األندلس كل التدعيم املاد

وجد أطباء األندلس مراكز عبلجية ، فقد وعافيتهمالتقدير لوال وعي الناس بقيمتهم وقدرىم و أعماهلم ا،ليلة يف ضباية صحتهم 
ومل يذكر  ،(1) اعجابو ببيمارستان مراكذ الذي قال عنو أبنو  منقطع النظَت  يبدي املراكشي وىذا، د املغرب عامةقاامة بببل

شارتو إىل إع دمالو انبلب وخَتاتو العميمة، ، غَت أنو اكتفى بوصف صب؟ ذا كانت بو قاعات للتدريس أم الإ املراكشي حُت وصفو
  .ى الطيب خال من قاعات التدريسويف ىذا الصدد ال ظمكن استبعاد كون ىذا املستشف (2)الصيدلة وبصلتها الوطيدة ابلطب،.

فقريد أصبريع املؤرخريون الريذين تنرياولوا الطريب يف العصرير اإلسريبلمي أن الطلبرية كريانوا  ص طريقرية تريدريس ىريذا النريوع مرين العلريوم أما فيما طمري
وينسريخون املخطوطريات الطبيرية، وكريذا ا اضريرات الرييت كريان ظمليهريريا  صمتمعريون يف القاعريات الكريربى ابلبيمارسريتاانت يراجعريون دروسريهم،

 . (3) مع املرضى مفتوحا على مصراعيو هلؤالء الطلبة.عليهم األساتذة، كما كان ابب التطبيق 

ىريريذه األسريريرة النابغريرية، وأن  األندلسريريية  عاالريرية بريريٍت زىريريركريريانوا يفتخريريرون بتلقريريي قواعريريد الطريريب عريرين   ودمريريا ال شريريك فيريريو أن طلبريرية املغاربريرية 
 ابريرين زىريرير مريرين تبلميريريذة احلفيريريد االنتسريرياب إىل التلمريريذة علريريى يريريدي أحريريد أفرادىريريا كريريان أحسريرين ضريريامن ملهريريارة التطبيريريب وإتقانريريو، وقريريد نبريريغ

)ت  املشريهور ابملصريدومأسريدون وأبو احلسن برين .(4) من األطباء، اقتفوا منهجو، وطبقوا خططو، أشهرىم أبو جعفر بن الغزالاعدد
ومل نشأ أن نطيريل  (5) .املوحدي  املنصورانليفة  تطبب على يد أيب مروان عبد امللك بن زىر، وكبلشما خدم م (1192ه / 588

يف ذكر األطباء املتخرجُت على يد ابن زىر، والبارزين يف ميدان الطب على عصر املوحدين، وإسما أوردان أمثلة فقط، ورميل القارئ 
 كثر على املوضوع. لبلطبلع أ البن أيب أصيبعة   عيون األنباء يف طبقات األطباء   إىل مصدر تكرر استعمالو، وىو

، فمرين أىريم يف بريبلد املغريرب األقصريى، بريل مشريل أيضريا بريبلد املغريرب األوسريط يرهتطريور نشرير الطريب و أطباء األنريدلس يف  ومل ينحصر دور
فيهريا العلريوم الطبيرية ، والريذي سرياىم  العلمية اليت تريدرس  من أىم املراكز  تعد حقيقة فهي  وقسنطينة  جباية وتلمسان أذكر حواضره ،

                                                           
 .287ص،، املعجب عبد الواحد املراكشي  - 1
 نفسو . - 2
 . 263،ص  1986، للنشر والتوزيع ،بَتوتاملكتبة األىلية ،الطب عند العرب ، حنيفة انطيب . 38أضبد عيسى  ري  البيمارستاانت ،ص - 3
 . 130، ص  3ح،ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء - 4
بعة ابن أيب زرع علي الفاسي ، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب و ري  مدينة فاس ، مراجعة عبد الوىاب بن منصور ، املط. 535، ص 3نفسو ، ج- 5

 .288، 238، ص 1999امللكية ، الرابط ، 
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األطبرياء األندلسرييون يف ذلريك مسرياشمة جليلرية ، فكانريت ىريذه احلواضرير تسريتقطب عريددا كبريَتا مرين الطريبلب الوافريدين مرين كريل ا،هريريات 
الذي كان متنقبل بُت  - السالف الذكر-األندلسي ابن أندراس  أطبااها ، وحسبنا يف ذلك مساشمة الطبيبعلى ألخذ علم الطب 

الريذي زبصريص ىريو األخرير يف  دمحم برين الرقريام األوسرييالطبيريب إليريو . يضرياف (1)من العلريومىذا الفن  للتدريستونس وجباية للتطبيب و 
 (م1315ه/ 715 )ستكمال رسالتو العلمية هبا إىل أن وافتو املنية ىناك سنة، وبعدىا انتقل إىل غرانطة التعليم ىذا الفرع للطلبة 

بية بتلمسان بعد أن يف نشر العلوم الطبن يهودا  مسويل  بن املالقي األندلسي موسى .وال ننسى أيضا مساشمة الطبيب اليهودي (2)
بن ومثلو يف ذلك الطبيب دمحم بن علي فقد كان يهودي النحلة أسلم وحسن إسبلمو ، وكان انظرا يف الطب حمًتفا بو .،  ااستقر هب
، الريرييت كانريريت (3)املعاصريرير لريريو ، والريريذي كانريريت تلمسريريان مسريريتقرا لريريو لنشريرير العلريريوم الطبيريرية يف مريريدارس ومسريرياجد املغريريرب األوسريريط  فشريريوش

   . (4)أماكن تدرس فيها العلوم الطبية 

التريريدريس مل يكتريريف بسريريلكو يف طبقريرية أطبريرياء القصريرير احلفصريريي ، حيريريث واصريريل  -السريريالف الريريذكر-املبلحريريظ أن الطبيريريب ابريرين أنريريدراس و 
 (5)ىجريريري مريرين علمريرياء وأطبريرياء القريريرن الثريريامن ، وقريريد زبريريرج علريريى يديريريو الطبيريريب املشريريهور أبريو يعقريريوب يوسريريفسريات العلميريرية بتريريونسابملؤس

عريرف عبريد الريرضبن  ركرين الريدين دمحموالطبيريب  ،(6)الشريهَت اببرين البكريوش القريَتوا   والطبيب أبو عبريد هللا دمحم برين دمحم البلريوي.م  15/
  (8)   الطبيةمعجم األلفاظ   صاحب كتابوابن احلشا (7) (ه 738 /664) اببن القوبع أو القبيع التونسي 

دبريا أضرييف إليهريا ، و . املًتصبرية(9)جريالينوسبكتريب ، فقريد اسريتعان الطلبرية يف تدريس علم الطريب بريببلد املغرياربأما عن الكتب املعتمدة 
، كرير الريرازي امللقريب جبريالينوس العريربأليب ب  امللكريي  وغَته مرين نوابريغ األطبرياء كمريا اعتمريدوا علريى الكترياب  (10)،من ذبارب ابن زىر

الكليريريات  ككتريرياب   كبريريار األطبريرياءإىل ماجريرياء بريريو   ضريريافةإ. (12)البريرين سريريينا منشريريور ومشريريهور إىل يومنريريا   القريريانون حريريىت ظهريرير كتريرياب (11)

                                                           
 . 102، 101الغربيٍت ، عنوان الدراية ، ص  - 1
،ص  3ج،2003، دار الكتب العلمية ، دمحم علي بيضون ، منشورات ،  1ط ، ، علي الطويل،يوسف ضبط وتقدمي ،اإلحاطة يف أخبار غرانطة ، لسان الدين (  ابن انطيب) - 2

 .120. الكانو  ، الطب العريب ، 142ابن جلجل ، طبقات األطباء ، . 69
 . 45 . 44، ص  1994أملانيا فرنكفورت ،والًتاجم ، معهد  ري  العلوم العربية واإلسبلمية ، جامعة  مرالباسم ، يف حوادث الععبد الباسط بن خليل ، الروض   - 3
 . 437، ص 2، ج 2002 ، ا،زاار ،م للنشرفعبد العزيز فيبليل ، تلمسان يف العهد الزاي  ، مو  - 4
 . 37ض الباسم ، ص ، الرو و عند وجوده ابلقَتوان، أنظر عبد الباسط يالباسط على يددرس عبد  - 5
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، جامعة تونس ، تونس  70،  69، العدد  الكراسات التونسية،   م 13ىري/7اهلجرة األندلسية إىل إفريقية يف القرن  دمحم احلبيب بن انوجة ، - 6

 . 135، ص  1970
دمحم عبد هللا القفصي ، الرحلة ، (ابن رشيد )البن سينا ،   ابملارستان املنصوري ، وكان يعتمد على كتاب  الشفاء  كان يدرس الطب كان فريدا يف فنون العلم وأصول احلديث   - 7

أضبد  (التنبكيت). 335، ص 1، ج 2003منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية ، اململكة املغربية ،  ، 1أضبد حدادي ، اعتٌت بو ، ىيثم صبعة ىبلل ، ط ، دراسة وربليل
، منشورات كلية الدعوة ، طرابلس  1بتطريز الديباج ، إشراف وتقدمي عبد احلميد عبد هللا اهلرامة ، وضع ىوامشو وفهارسو طبلب من كلية الدعوة االسبلمية ط، نيل االبتهاج اباب

 .190، ص  1989
ألف معجما لؤللفاظ الطبية بطلب من انليفة أيب زكرايء ضمي بن أيب زكرايء ، وترجم الكتاب إىل ( م   13ه / 7)أبو جعفر أضبد بن دمحم بن احلشا ، طبيب تونسي من القرن - 8

 .97، ص1999، دار الغرب اإلسبلمي ، بَتوت ،  2التونسي ،يف عشرة قرون ،طاللغة الفرنسية ، أضبد بن ميبلد ، الطب العريب 
 .125، ص 2013، قسم التاري  ،  2( أطروحة دكتوراه نوقشت جبامعة ا،زاار  م15- 13ه / 9-7ن )صفية ديب ، الًتبية والتعليم يف تونس احلفصية من القر - 9

 .163والتعليم يف املغرب واألندلس ،  صفية ديب ، الًتبية- 10
  نفسو . - 11
قسم التاري  ،  قسنطينةاألمَت عبد القادر،  التاري  الوسيط ، نوقشت جبامعة  مسية مزدور ، اجملاعات واألوبرة يف املغرب األوسط ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستَتيف- 12
 .196، ص  2009،زاار ، اال،
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إىل كتريب أيب  وال ننسريى ىنريا أن نشريَت (1)  ريدس.تطريوير موسريوعة ديسريقو   ، وابن البيطار يف كتابوالبن زىر  سَتيلتوا البن رشد ، 
األدوية  وكتاب   انواص   اب، وىي كتعلي بن يوسف املرابطي بنسخها بعد وفاتو  األمَت العبلء بن زىر بن أيب مروان الذي أمر

   .(2)م 1131ه / 526وقد نسخت سنة   ،اإليضاح بشواىد االفتضاح  وكتاب  املفردة، 

شريهادة إجريازة علميرية  أسرياتذة خمتصريُت، سبرينح لريو إال بعريد ذمرياح الطالريب علريى يريدمهنرية التطبيريب ال يسمح ملمارسرية  ووذبدر اإلشارة أن
 .(3)موقعة تؤيد حقو يف دمارسة الطب 

صميز طلبتو بعد تتمة إعطاء الدرس هلم حباضرة تلمسان  -السالف الذكر  –ألندلسي فقد كان الطبيب موسى بن مسويل اليهودي ا
 .(4)ابملغرب األوسط 

وعليهم رارييس ظمتحرينهم، و صميريز مرين يريرى فيريو الكفرياءة للتطبيريب، كمريا ذكريران، وأشريهر ىريؤالء الرؤسرياء أيب جعفرير  وكان لؤلطباء نظام،
مريريزوارا أي رايسريريا لؤلطبريرياء، ويطبريريق ىريريذا النظريريام أيضريريا علريريى  املوحريريدي م( الريريذي عينريريو املنصريريور1203ىريريري / 600الريريذىيب املتريريويف سريرينة )

 .  (5) الصيادلة.

، فإهنريريا أدت وإن مل تظهريرير كمؤسسريرية تعليميريرية ىامريرية ،ابطُت واملوحريريدين الدراسريريات الطبيريريةعصريرير املريرير كمريريا احتضريرينت قصريريور األمريريراء يف 
أمريور يف االجتمرياع للمناقشرية واملباحثرية  فريرص عليميرية  نريذاك ،حيريث أ حريت لؤلطبرياء تهريا املؤسسريات الت عظمرسالة علميرية ربرياكي يف

عندما أصيب  (م 1142 – 1106ه / 537 -500) (6)املرابطي فحدث يف قصر األمَت علي بن يوس ، ومن ذلك ماالطب
، امللك بن زىر الذي وفق يف عبلجو أاب مروان عبد عبلجو ، استدعى الطبيبيف ختصون ، وعجز األطباء املدبرض حصاة يف كليتو

  فع ا،ميع للنقاش حول املوضوع .، األمر الذي د(7)ستغرب األمَت وجلساؤه من األطباءفا

 كما كان انليفة يعقوب املنصور املوحدي ىو األخر يشارك جمالس األطباء ويستمع إىل نقاشهم العلمي وعلى رأسهم الطبيب أبو
املنصور وتكلم .ودما كان يف قلب املنصور من ابن رشد أنو كان مىت حضر جملس ابن أيب أصيبعة :   الوليد بن رشد ويف ذلك يقول

 . (8) .اطب املنصور أبن يقول تسمح اي أخيالعلم طمشيء من  معو أو حبث عنده يف

                                                           
 .23العلوم اإلسبلمية والعلماء املسلمُت ، حققها جمموعة من األساتذة ، مؤسسة املعارف للطباعة والنشر ، بَتوت )د،ت ( ص موسوعة  - 1
  . 106،  3، عيون األنباء ، ج  ابن أيب أصيبعة  - 2
 .234 – 231،ص  (د،ت)مارون عيسى انوري ، ، ىونكة زيغريد ، مشس العرب تسطع عن الغرب ، ترصبة فاروق بيوض وكمال دسوقي ، راجعو ووضع حواشو - 3
 .45-44عبد الباسط بن خليل ، الروض الباسم ، ص .  - 4
. يوسف العريٍت ، احلياة العلمية يف 229، (د،ت)املغرب ، . رشيد ملُت ، عصر املنصور املوحدي ، مطبعة الشمال االفريقي ،  124،  3، عيون األنباء ، ج ابن أيب اصيبعة- 5

 .337، ص  1995، مطبوعات مكتبة امللك عبد العزيز ، الرايض ،  1األندلس يف عصر املوحدين ،  ط 
 . 100 -45، ص  4،   ربقيق ومراجعة س كوالن بروفنسال ، دار الثقافة ، بَتوت ، لبنان ، ج 3، البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ط ابن عذاري  )املراكشي (  - 6
 .278 -277، ص  ابن زىر ، التيسَت - 7
 . 532ص  ،،  1979طبعة ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ،  - 8
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ابلتنويو تلك اليت كان يعقدىا يف منزلو احلفيد ابن زىر، وكان يقصدىا الطبلب من كل جهة،  نوه أيضا ابجملالس العلمية، وزمص  نو 
، فريًتددا إليريو، والزمرياه أيخريذان عنريو صريناعة الطريب بن زىرير أتريى إليريو مرين الطلبرية اثنريان وعنها يذكر ابن أيب أصيبعة أن احلفيد أاب بكر

 .(1)عليو شيرا من كتب الطب  مدة، وقر 

ن خبلهلريريا ، إال أهنريريا كانريريت منريرياظرات يعريريرض مريريدبعريريٌت األكريريادظمي ابملصريريطلح احلريريديثىريريذه اللقريرياءات وإن مل تكريرين دروسريريا واملبلحريريظ أن 
حافزا كبَتا للبحث يف علم الطب  مثل ىذه ا،لسات العلمية تعد  ، أن وجود . ودما ال شك فيواوتفوقهم فيه األطباء قدرالم الطبية

 الة يف تقدم الطب يف ببلد املغرب االسبلمي.كما ساشمت مساشمة فع  واإلبداع فيو .

  

                                                           
 .112، ص ،  3، عيون األنباء ، ج ابن أيب أصيبعة - 1
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 :سالمي المغرب اإلبالصيدلة  تطور األندلس فيوصيادلة  إسهامات أطباء  : خامسا

يساعدونو يف عملو، وصممعون لو  للصيديل أعوانكانت الصيدلة يف ابدئ األمر  بعة لعلم الطب، غَت مستقلة عنو، وكان 
، إال أنو فصل بُت الطب (1) األعشاب الطبية، فَتأسهم الطبيب، ويتوىل صنع الدواء يف دكانو مث يقدمو للمريض، ويقبض شبنو

وىذا  لحق بكل مارستان،كانت الصيدلة تو  (2)االستقبللية بينهما عبد امللك بن أيب العبلء زىروالصيدلة، وكان أول من دعا إىل 
يف قولو :  وجلب األدوية، وأقام فيو من  املوحدي ما يؤكده لنا عبد الواحد املراكشي حُت وصفو لبيمارستان يعقوب املنصور

 . (3)ىام من األطباء والصيادلة .دد بعاألدىان واألكحال، كما كان ينعم الصيادلة لعمل األشربة و 

عصر املوحدين الذين استفادوا أظما استفادة من يف أيدي بعض أطباء األندلس والظاىر أن علم الصيدلة ازدىر يف ببلد املغرب على 
:  والنبات أذكر ذبارب غَتىم من السابقُت واملعاصرين يف ىذه الصنعة، فأضافوا جديدا. ومن الذين ملعت أمساؤىم يف علم الصيدلة

أبو ضمي بن قاسم األشبيلي خبَت يف صناعة الطب، ودبفعول األدوية املفردة، كثَت العناية هبما، صاحب خزانة األشربة اليت أيخريذىا 
أيب يعقوب والد املنصور يف مراكذ، كما درس أبو انليفة املوحدي  من عنده، وكان والده قبلو يف خدمة  املوحدي انليفة املنصور

املنصريور يعتمريد عليريو يف األدويرية ، وكريان  ابلطريب والتريداوي املنصريور انليفرية خدمو عفر بن الغزال على يد احلفيد أيب بكر بن زىر، ج
  .(4)املركبة واملعاجُت، و يتناوهلا منو

مرتبطة بعلم النبات الذي ظمريده ابملريادة العشريبية البلزمرية السريتخراج الريدواء، وصريل ىريذا العلريم  -كما ىو معروف-وملا كانت الصيدلة 
مكانة ال يستهان هبا، اذ انكريب عريدد مرين العلمرياء علريى دراسرية النبريا ت، والبحريث عرين  يف عصر املوحدين إىلواملغرب يف األندلس 

ىؤالء وعثاء الًتحال ومشقات األسفار يف سبيل احلصول عليها وحماولة دراسة النبا ت يف منابتهريا خصااصها العبلجية، بل ذبشم 
املريريريالقي األندلسريريريي، امللقريريريب بضريريريياء الريريريدين بريريرين البيطريريريار  األصريريريلية، ومريريرين أبريريريرز رجريريرياالت ىريريريذا اجملريريريال ابريريرين البيطريريريار، عبريريريد هللا بريريرين أضبريريريد 

إىل اليوانن ببلد اإلغريريق، وأقصريى بريبلد الريروم حبثريا عرين األعشرياب م(، ولد قرب مالقة، وتعلم الطب، ورحل 1248ىري /  646ت)
والعارفُت هبا، حىت كان حجة يف معرفة أنواع النبا ت وصفالا وأمسااها، واجتمع أيضا يف املغرب وغَته بكثَت من الفضبلء يف علم 

، يقريول عنريو ابرين أيب (7) ة مصرينفات يف احلشريااذ حد، ولريو عريدأاتقاان ال صماريو فيو  (6)تقن دراسة كتب ديقوريدس، كما أ(5) النبات

                                                           
 .22 يفة انطيب ، الطب عند العرب ،ص حن - 1
 .261صا،زاار ، ا،زاار ،  انصر الدين سعدو  ، جامعة  معجم مشاىَت املغاربة ، تنسيق أبو عمران الشي  ، تقرير - 2
 .287،عبد الواحد ، املعجب ( املراكشي ) - 3
، 1964 ري  املرابطُت واملوحدين يف الغرب االسبلمي ، ألقاىرة ، دمحم عبد هللا عنان ، .1  07الكانو  ، الطب العريب ،ص.130، ص  3، عيون األنباء ، ج ابن أيب أصيبعة - 4
 .723-722، ص  2ج
، ص  1993، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ،  أضبد مشس الدينحاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، إعداد .220، ص  3، جاملصدر نفسو - 5

270. 
 . 19ص،  1جاإلحاطة ،ابن انطيب ، - 6
 . 348حمي الدين عبد هللا ، دار الكتاب العريب ، لبنان ،)د،ت( ص ،شهاب الدين أضبد التلمسا  ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ربقيق ( املقري  )- 7
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م(، وشرياىد معريريو يف ظريرياىر دمشريريق كثريَتا مريرين النبريريا ت يف مواضريعو، كمريريا قريريرأ عليريريو 1235ىريريري / 633أصرييبعة أنريريو اجتمريريع بريو يف سريرينة )
 . (1) تفسَته ألمساء أدوية كتاب ديسقوريدس، فيشهد لو بغزارة علمو، وفهمو الشيء الكثَت

وىريريذا مريريا ة ابملغريريرب األوسريريط وىريريو ببجايريري ، وقريريد بريريدأىا ابألنريريدلس مث اسريريتكملهارجريريوزة يف أمسريرياء األدويريرية الطبيريرية املفريريردة املختلفريرية أُ  ولريريو 
ريري ولريريو را أكريريده الغربيريريٍت بقولريريو :  نظريريم األدويريرية املفريريردة يف  شريريرع يف ببجايريرية، وكريريان رضبريريو هللا م فيريريو بعريريض األدويريرية واسريريتكملو وىريريونظ ريري زٌ جا

  لى سبيل التعاون فنظمت لو بعضها.بعض األدوية ع، وكلفٍت بنظم القانون

تلريريريف املستحضريريريرات العديريريريد مريريرين األعشريريرياب الطبيريريرية الريريرييت تريريريدخل يف تركيريريريب خم األوسريريريط ضمتريريريوي علريريريىملغريريريرب ا أن ذبريريريدر اإلشريريريارة إىلو 
أن أجود النبا ت الطبية كانت تتواجد يف بعض مناطق املغرب األوسط كبجاية و ىرت ، فقد ذكر ابن خَت اإلشبيلي الصيدالنية 

 . (2) س األندل ، واليت صملب الكثَت منها إىلسانوتلم

حسرين برين أضبريد برين عمرير برين مفريرج برين بريبلد املغريرب يف ىريذا التخصريص نريذكر  ن بريرزوا يف علريم الصرييدلة وأفريادواومن األندلسيُت الريذي
يف طبريو، وحاُسرين العريبلج (3)أىريل عصريره يف سبييريز النبريات والعشريب فرياق  م(، ويعرف ابلزرقالرية1206ىري / 603 تىاشم األشبو  )

وربليلها، وعلم منافعها  ومضارىا، رحل يف سريبيل ذلريك إىل جبريل غرانطرية  ة يف معرفة النبات إىل حد اعتباره إمام أىل املغرب قاطب
ية كثَتا دما ال يكون ابملغرب منها، حىت وقف منها على مامل يقف عليو غَته، دمن وغَته من ببلد األندلس، وعاين يف وجهتو املشرق

  ، لريو تصريانيف يف(4) تقدم يف امللة اإلسبلمية، فصار أوحد عصره يف ذلك، وكريان لريو دكريان متسريع يقعريد فيريو ليبيريع احلشريااذ الطبيرية
 .(5)   احلديث ورجالو  ويف  تركيب األدوية،يف مقالة   و  كتاب ديسقوريدس، من  تفسَت أمساء األدوية املفردة 

 تبكتاب ديسقوريدس يف احلشااذ واألدوية املفردة أكثر منو أبي كتاب  خر مرين كتريب النبريا  صيادلة األندلس وقد كان اىتمام 
أليب جعفرير أضبريد  م( ترصبرية12ىريري / 6. وإصدار ترصبات عديدة لو أشهرىا يف القريرن )(6)اليواننية، اذ عكفوا على دراستو وسبحيصو 

وتذكر  (7)مؤلف كتاب  األدوية املفردة  الذي ضاع أصلو، ومل يبق إال خمتصرا، م(1163ىري / 559ت  بن دمحم بن سيد الغافقي )
 .(8) م(13 .م1933 دندش  أبن ىذا املختصر نشره كل من ماتسى مايرىوف وجورج صبحي يف القاىرة سنة 

                                                           
 . 221، ص 3، عيون األنباء ، ج ابن أيب أصيبعة - 1
 .200مسية مزدور ، اجملاعات ، ص ، . 119 -118الكانو  ، الطب العريب ،   - 2
 .133،  3ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ، ج - 3
 .487، ص 2، القسم  1املراكشي ، الذيل والتكملة ، السفر - 4
 .222، ص 3ابن أيب أصيبعة ، عيون األنباء ، ج - 5
  ىو كتابو املشهور انمس مقاالت  ديسفوريدس ، عامل يوان  ، وىو أعلم من تكلم يف أصل عبلج الطب ال أعلم منو يف العقاقَت املفردة على رأي ابن جلجل ، وألف كتاب  - 6

ريدس ، وعليو فما رأيت فيها أمت من كتاب دايسقو أنو قال :  تصفحت أربعة عشر مصحفا يف األدوية املفردة ألقوام شىت  ، يذكر ابن جلجل على لسان جاليتوس يف احلشااذ 
 . 21ص  طبقات األطباء ،احتذى كل من أتى بعده ، وخلد فيو علما انفعا ،ابن جلجل ،

 . 222حنيفة انطيب ، الطب عند العرب ، ص  - 7
 . 415،األندلس يف هناية املرابطُت ، ص  عصمت عبد اللطيف دندش - 8
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 ديب صفية/ د

 

 

 
 

تعريريريريددت إسريريريريهامات أطبريريريرياء األنريريريريدلس يف بريريريريبلد املغريريريريرب اإلسريريريريبلمي ، فقريريريريد سريريريرياشموا يف عريريريريبلج املرضريريريريى ،ويف تسريريريرييَت  -وصريريريريفوة القريريريريول 
 . أيضا  فيو التأليف ىذا الفن من العلوم ،وتدريس واإلشراف على املراكز العبلجية ، كما عملوا أيضا  على 

م حريريىت بلريريغ الريريذروة ،  12أن علريريم الطريريب والصريرييدلة ابملغريريرب اإلسريريبلمي قريريد انل تطريريورا كبريريَتا خاصريرية يف القريريرن السريريادس اهلجريريري / -
للبحريث والتعمريريق يف ىريريذا الفريرع مريرين العلريوم ، فقريريد وجريد ىريريؤالء كريل الظريريروف مهيريأة هلريريم والفضريل يعريريود إىل إسريهامات أطبريرياء األنريدلس 

م املغاربة إلرييهم األطبرياء وحضريوا أنفسريهم ابلريبعض مرينهم مغريدقُت علرييهم ابلعطرياء ومشريجعُت ىذا امليدان .فقد قرب حكاوالتأليف يف 
واليت وضعت هلم على مواصلة األحباث يف علمي الطب والصيدلة ، فكانت قصورىم مهيأة دبكتبات خاصة عامرة ابملؤلفات الطبية 

 ربت تصرفهم . 

كريريان ألطبريريرياء األنريريريدلس فضريريريل كبريريريَت يف نقريريل علريريريومهم إىل أورواب ، وخاصريريرية بعريريريد ترصبريريرية العديريريد مريريرين املؤلفريريريات الطبيريريرية منهريريريا إىل اللغريريرية -
البلتينية والعربية ، األمر الذي يؤكد فضل الطب العريب واألندلسي على الغرب ، كما اسريتطعوا أن يقريدموا للبشريرية خريدمات علميرية 

  ضارة اإلنسانية .ُت يف إثراء احلجليلة ، مساشم

 يف علم الصرييدلة برعريوا يف معرفرية من األندلسيُت  رواد(م 13 -12/  ه 7-6)القرنُت  خبللكان لصيادلة األندلس   ال ريب أنو 
ىريذا الفريرع مرين العلريوم داخريل املغريرب مسرياشمة فعالرية يف تطريور ،وسرياشموا  األدويرية ابخريتبلف أصريوهلا نباتيرية كانريت أو معدنيرية أو حيوانيرية

 وخارجو .
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 للنركز األوروبٌ للبحىث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولٌ العلنٌ 
 "األندلص واألندلشًىن يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربًة – أسبانًا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 البار ابتهال/ د
 الشعىدية العربًة املنلكة –جده - عبدالعزيز امللك جامعة

Email: ealbar10@gmail.com 

 

 

Ref: 7/2018/433 

 واملدخل العربٌ النحى يف مضاء ابن منهج بني
 اللغات تعلًه يف الىظًفٌ
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 :ةمدقم

قضية العاملل  هتدف ىذه الورقة إىل مناقشة آراء ابن مضاء النحوية وصلتها ابدلدخل الوظيفي يف تعليم اللغات، فقد دعا إىل رفض
ويُعّد ادلدخل الوظيفي من أىم ادلداخل احلديثة يف تعليم اللغات؛ إذ ينظر  والتمارين غري العملية، وغريىا. والتعليل لألحكام النحوية

نفصل ، فال معىن لتعليم القواعد النحوية بشكل مادلختلفة إىل اللغة على أهنا ذات وظيفة اجتماعية ويقوم بربط اللغة مبواقف احلياة
 عن االستعمال والتواصل احلقيقي.

وجتيب الورقة عن سؤال رئيس ىو: ىل ىناك عالقة بني منهج ابن مضاء يف النحو العريب وادلدخل الوظيفي يف تعليم اللغات؟ وقد 
ملاء اننلدلس، وبدأ البحث مبناقشة دوافع تيسري النحو عند عل ،ن للوقوف على أبرز نقاط االلتقاءاعتمد البحث على ادلنهج ادلقار 

وتكمللن أةيللة البحللث يف سللعيو لتيسللري تعللليم النحللو  مث الوقلوف علللى  أىللم أفكللار ابللن مضللاء القللر ا وحورتللو علللى النحللو ادلشللرقي، 
العريب لغري النا قني ابلعربية السيما مع اإلقبال ادلتزايد على تعلمها حول العامل، و شكوى الدارسني العرب وغري العرب من صعوبة 

 النحوية.  القواعد
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 :علم النحو في األندلس

أدرك علماء اللغة انندلسيون حاجات رلتمعهم التعليمية يف رلال علم النحو وكانت جهودىم متواصلة لالرتقاء مبنهجهم النحوي، 
ادللوردي ومن علمائهم من ذىلب إىل ادلشلرل ليتلقلى عللوم اللغلة ملن منابعلو، وتتفلم الكثلري ملن ادلصلادر عللى أن جلودي بلن عثملان 

وهبلذا كلان النحلو انندلسلي يف ، ىلل898رحل إىل ادلشرل ودرس على يد الفراء والكسائي وكان يعلم النحو لطالبو حىت تويف سلنة 
دمحم بللن  لل  مث ظهللر دور أدخلللو جللودي ادلللوردي إىل اننللدلس.  بداايتللو معتمللدا علللى النحللو الكللويف واثلللو كتللاب الكسللائي الللذي

عللاد مللن ادلشللرل وعلّللم انندلسلليني مللنهج ادلشللارقة النحللوي وكللان متحمسللا لللذل  ادلللنهج مثللل التعللر  ىللللالذي 858الرابحللي  ت
 1 .للعلل النحوية وغوامض اللغة

 

 

 

  

                                                           
 856-851 صمل8188ا،   عمان: كنوز ادلعرفة،العربية يف األندلس انتشارىا وتعليموانظر: أبو عمشة، خالد،  1
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 دوافع تيسير النحو عند علماء األندلس:

اختلطللت بكثللري مللن البعللد ارغللرايف عللن ادلشللرل العللريب مهللد النحللو أوجللد صللعوبة يف تنللاول وفهللم القواعللد اللغويللة السلليما بعللدما -
 1الفلسفة النحوية وتقّعرت وأصبحت عسرية على الدارسني.

 خلتالف  بقلات وشلرائع متعلملي اللغلة يف بالدىلم ملن بربلر وإسلبان وصلقليني وعلربابوعي كثري ملن  علملاء النحلو انندلسليني -
عللم النحلو يف رأي كثلري ري تعلليم النحلو، فوىي تركيبة اجتماعية ختتلف دتاما عن ادلشرل العلريب مّهلد إىل ظهلور  دعلوات تيسل ويهود

وكللان ابللن حللزم انندلسللي يللرى أن التعمللم يف النحللو فضللول ال منفعللة ،رلللرد وسلليلة وللليس غايللة  للد ذاتللو  مللن علمللاء اننللدلس ىللو
 
ُ
لنحللوي خا بللة ، وتعللّد حللورة ابللن مضللاء القللر ا مللن أىللم االجتاىللات اللل  خالفللت ادلللنهج اوالغللر  احلقيقللي مللن ىللذا العلللم ىللو ادل

 2ادلشرقي.

 :ابن مضاء القرطيب وآراؤه النحوية

من قر بة وإليها يُنسب، كان شغوفا ابلعلم والعلماء، ل،   598ىو أمحد بن عبدالرمحن اللخمي ادلعروف اببن مضاء القر ا  ت 
يلد القايلي عيلا ، أكل  ورحل إىل سلبتة ليلدرس الفقلو عللى درس كتاب سيبويو على ابن الرماك يف انندلس، رحل إىل إشبيلية لي
فرتة دولة ادلوحدين، كان فقيها ظاىراي، يتبع أفكار شيخو ابن حزم انندلسي، اثر  ةالقضا منصب قايي وقد توىل  فقهاء ادلغرب.

وملن 3على النحو والفقو ادلشرقي، لكن حورتو على النحلو كانلت أشلد عنفلا وقلد ويلع أفكلاره النحويلة يف كتابلو الرد عللى النحلاةل. 
 سس ال  بىن عليها حورتو ما أييت:ان

 :إلغاء نظرية العامل-

الرفللع  أنللو  للب حللذف مللا ال فائللدة منللو يف علللم النحللو كقضللية العوامللل اللفظيللة وادلعنويللة اللل  تعمللل يف معموالهتللا رأى ابللن مضللاء 
والنصب واخلفض وارزم، والعامل يف رأيو ىو ادلتكلم نفسو ، وال  ائل من وراء نظرية العامل إال تعقيد النحو وظهور أبواب حنويلة 

 4.عسرية مثل ابب التنازع

بزيلداب ابدلفعوليلة، يُعّرف النحاة التنازع أبنو: توّجو عاملني إىل معملول واحلد، مثلل: بقابللُت وأكرملُت زيلداب فكلال العلاملني يطلبلان 
وخيرج النحاة ابلتقدير من سلالفة القاعدة ال  دتنع أن يكون لعامل واحد معموالن؛ ومن مثمَّ  يلمرمْون أنو  ب أن يعمل عامٌل  واحلد 

قّدر، واختلف البصريون  والكوفيون أي العاملني يعمل يف االسم الظاىر 
ُ
فذىب فقط  يف االسم الظاىر واآلخر يعمل يف يمريه ادل

ملللو. ب  سلللن ويسللليء ففلللي  للللة : 5البصلللريون إىل أن الثلللااب أوىل ابلعملللل لقربلللو، وذىلللب الكوفيلللون إىل أن انول أوىل ابلعملللل لتقد 

                                                           
 81-88ص لم،8116، انبلس،  جامعة النجاح الو نية،،جهود حناة األندلس يف تيسري النجو، حبث ماجستريانظر: عصيدة، فادي،  1
 857ص ، مرجع سابم، شارىا وتعليمهاالعربية يف األندلس انت: أبو عمشة، خالد، انظر 2
 .89، 88، حتقيم: شوقي ييف،  القاىرة: دار ادلعارفل صالرد على النحاةانظر: القر ا، ابن مضاء ،  3
 .885م، ص8116،مرجع سابم و، حالن جهود حناة األندلس يف تيسريانظر: عصيدة، فادي،  4
-191، 8، جمل8995بريوت: ادلكتبة العصرية، 1حتقيم دمحم زلي الدين عبد احلميد، شرح ابن عقيل، انظر: ابن عقيل، هباء الدين عبدهللا،  5

197. 
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ابناكب: إن أعملت الفعل انول  ب إيمار الفاعل مع  الفعل الثااب، فتقول: ب سن ويسيئان ابناكب، وإن أعملت الثلااب وجلب 
، فتقول: ب سنان ويسيء ابناكب. وال  وز ترك تقدير الفاعل عند  هلور النحلاة ننلو يلؤدي إىل حلذف أن تضمر يف انول فاعلو

الفاعللل، والفاعللل واجللب الللذكر، والكسللائي  للوز عنللده عللدم تقللدير فاعللل مضللمر، فيجللوز أن تقللول: ب سللن ويسلليء ابنللاكب علللى 
ز عنده حذف الفاعل، وحسن يف ىذا ادلويع؛ فرارا من سلالفة ؛ نن الكسائي  و 1إعمال الثااب، وحذف الفاعل من الفعل انول

 .3، والفراء  وز عنده توجو عاملني إىل معمول واحد2قاعدة أصولية وىي أنو ب ال  وز اإليمار قبل الذكرب

يف كلل تركيلب،  ومن الوايع أن  النحاة العرب اىتموا بفكرة العامل، وأقاموا أبواب النحو على فكرة أنو ال بد ملن عاملل ومعملول
، وقّسلموا العواملل إىل 4والعامل يف اصطالح النحاة ىو: بما أوجب أن يكون آخر الكلملة مرفوعلا أو منصلواب أو رللرورا أو سلاكناب

فكللرة العامللل يف كثللري مللن أ للاث النحللو   صللنفني؛ أوال: عوامللل معنويللة مثللل: االبتللداء، و اثنيللا: عوامللل لفظيللة مثللل: انفعال.وتللدور
العريب، وذلذه الفكرة فلسفتها وقوانينها؛ من ذل  اعتبلار النحلاة بعلض العواملل أصلال كانفعلال، وبعضلها فرعلا كانولاء واحللروف، 

االحتمللاالت وبعللض العوامللل أقللوى مللن غريىللا، وفكللرة العامللل يف النحللو العللريب مسللؤولة بشللكل كبللري عللن الت ويللل والتقللدير، وتعللدد 
اإلعرابيللة للكلمللة الواحللدة إىل قللوانني العامللل، إذ البللد مللن إ للاد عامللل لكللل أحللر إعللرايب داخللل الللن ، مللن ىنللا ظهللر مفهللوم تقللدير 
احملذوف، وىو أحد مظاىر التخريج يف النحو، مثل:  تقلدير ادلبتلدأ و الفعلل وحلرف ارلر وغريىلا ملن العواملل احملذوفلة الل  يقلدرّ ىا 

ويُلحللأ أن البصللريني كللانوا أحللرص علللى تطبيللم فكللرة العامللل مللن الكللوفيني، فقللد رللؤوا إىل التقللدير  طرة فكللرة العامللل.النحللوي لسللي
والت ويل عندما ال تستجيب النصوص ادلسموعة للعمل النحوي، وال بدَّ يف رأيهم  من البحث علن العاملل يف كلل تركيلب وللو أدَّى 

ن  ريم التقدير، فمثال: الفاعل يف  لة: ب دمحم قرأب يمري مسترت؛ والغر  من تقديره ذل  إىل تعديل ادلسموع من كالم العرب ع
احلفاظ على القاعدة ال   تن   على وجوب أن يكون الفاعلل بعلد الفعلل، رغلم علدم وجلود ملا انلع ملن تقلدم الفاعلل عللى عامللو 

 5على رأي بعض الكوفيني.

 : والتأويل إلغاء التقدير

الت ويل يف النحو البصري خيتلف عما ىو عليلو يف النحلو الكلويف، فلتذا تعاريلت الشلواىد وانمثللة ملع القواعلد وانصلول يف النحلو 
ابلتخطئة أحياان. أملا  ُوصف ابلشذوذ أو ابلندرة أوالبصري،  فزع النحاة إىل الت ويل، حىت خيضع الكالم ادلسموع للقواعد، وإالَّ 

وا انصول والقواعد لتتوافم مع الشواىد وانمثلة ادلستعملة ادلسموعة.الكوفيون فيعملون جا  6ىدين على أن يُغريّ 

فالتقللدير يف رأي ابللن مضللاء زايدة يف الللن  دون دليللل، والللزايدة حللرام عنللد أىللل الظللاىر، مثللل تقللدير متعلقللات ا للرورات فهللو يللرى 
 1شرة لتكون ىذه ادلباحث النحوية أيسر.ابلقول إن ارار وا رور يف زلل رفع خ  أو نصب حال مبا

                                                           
 .198، 197، ص8انظر: ادلرجع السابم نفسو، ج 1
 .96، ص8جحتقيم: أمحد مشس الدين،  بريوت: دار الكتب العلميةل، ، مهع اهلوامعانظر: السيو ي، عبدالرمحن،  2
 .198، ص8، مرجع سابم، جشرح ابن عقيلاء الدين عبدهللا، انظر: ابن عقيل، هب 3
 .78، د.تل ص8، حتقيم: البدراوي زىران،  القاىرة: دار ادلعارف، طالعوامل املائة النحوية يف أصول علم العربيةاررجااب، عبدالقاىر،  4
 . 188، ص188، ص8،  مرجع سابم، جشرح ابن عقيل انظر:: ابن عقيل، هباء الدين عبدهللا،   5
 .168مل ص8118أبوظا: ا مع الثقايف، ب. ط،  مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، )انظر: ادلخزومي، مهدي، 6 
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 :ة النحويةالعل  

النحو العريب قام على الوصف والتعليل، فالوصف دتثَّل يف جتريد القواعد ال  مت التوص ل إليها عن  ريم استقراء نصوص االحتجاج 
ستخلصة من 

ُ
مثل تعليل النحاة عمل 2الوصف وتفسريىا.ادلقبولة، أما التعليل فهو اجتهاد من النحوي يهدف إىل تعليل القاعدة ادل

بإنَّب وأخواهتا أبهنا أشبهت الفعل، فمعىن بإّن وأّنب: حقَّقُت،، ومعلىن بلكلنَّب: اسلتدركُت، ومعلىن بليلتب: دتنيلُت، ومعلىن بلعللَّب: 
رج الكلملة علن اإلعلراب أو البنلاء. ومبا أن التعليل يُبلنيّ  علة اإلعراب أو البناء، فهو شامل للنحو العريب أبكمللو؛ إذ الختل 3ترجَّيُت.

ب أو وللتعليلل يف تعليللل ادلعللرب أو ادلبللا مرحلتللان، انوىل: تُلللبنيّ  علللة اإلعلراب أو البنللاء مطلقللا، والثانيللة: تُلللبنيّ  علللة اختصللاص ادلعللر 
 4ادلبا مبا اُختّ  بو من عالمة إعراب أو بناء.

قبول العلة النحوية انوىل ورفض العلل الثوااب والثوالث، مثلل السلؤال علن مل رفلع دعا ابن مضاء إىل : الثواين والثوالث إلغاء العلل
 زيد ليف قولنا قام زيد؟ فيكون ارلواب ننلو فاعلل وكلل فاعلل مرفلوع أملا البحلث علن عللى دللاذا رفلع الفاعلل فهلو ملن العللل الثلوااب 

  5.يد يف تقومي اللسان وفصاحتوة ال  ال تفىل تضخم كتب النحو ابلعلل الفلسفيادلرفوية ال  أدت إ

 

  

                                                                                                                                                                                     
 881-888، مرجع سابم، صجهود حناة األندلس يف تيسري النحوانظر: عصيدة، فادي،  1
 .59، صمل8118، إربد: عامل الكتب، احلديث، النحو العريبالتحويل يف انظر: بومعزة، رابع،  2
 98ص بريوت: دار الكتب العلميةل، ، أسرار العربية من انظر: اننباري، عبدالرمحن، 3
 .81، ص89، ص  عمان: دار الشرولل، نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدثنيانظر: ادللخ، حسن مخيس،  4
، مرجع سابم، الرد على النحاة ، ، القر ا، ابن مضاء888-888، مرجع سابم، صجهود حناة األندلس يف تيسري النحوانظر:  عصيدة، فادي، 5
 .888-881ص
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 البار ابتهال/ د

 

 

 
 

 :المدخل الوظيفي وتعليم اللغات

يهلدف تعلليم اللغلة وظيفيلا إىل حتقيلم قلدرات لغويلة عنلد ملتعلم اللغلة يسلتطيع هبلا شلارسلة اللغلة يف وظائفهلا الطبعيلة وىلي:  التفكللري 
: ويرتبط ادلدخل الوظيفي مبساعدة متعلم اللغة على شلارسة أىم الوظائف ال  تؤدهبا اللغة ، مثل 1والتعبري واالتصال وحفأ الرتاثل
وظيفلة اللغلة يف احملافظلة عللى و عاالت الشخصية، والوظيفة اإلعالمية واإلخبارية عن حقائم معينلة، وظيفة اللغة يف التعبري عن االنف

 2شكال الروية وغري الروية للغة وغريىا.العالقات االجتماعية ،مثل: أساليب اخلطاب وان

وادلدخل الوظيفي يستلزم تقصي ادلواقف االجتماعية الل  يتعلر  ذللا اللدارس و تلاج فيهلا إىل اسلتعمال اللغلة ، ال أن يٌعلّلم اللدارس  
تداول. والوظيفيةو كل شيء من قواعد حنوية ومفردات وتراكيب قد ال  تاج منها إال الشائع 

ُ
ىل القواعد النحوية على أهنا تنظر إ ادل

مث أكدىا ابن مضاء يف حورتو وسيلة للتواصل السليم وليست غاية يف حد ذاهتا، وىي نظرة أشار إليها ابن خلدون واراحأ قداا، 
انتقلاء لكن الوظيفية أيضا ال تقتصر على ختلي  ادلباحث النحوية من العلل والت ويل والتقدير بلل هتلدف إىل على النحو ادلشرقي، 

ادلويللوعات اللل   تاجهللا مللتعلم اللغللة شلللا  عللل العمليللة التعليميللة مالمسللة للواقللع، إذ يسللتثمر مللتعلم اللغللة مللا يتعلمللو مللن تراكيللب 
 3ومفردات يف مواقف اجتماعية حقيقية لتحقيم أغرايو.

 ون اذلللدف مللن تعلمللأ يوىللالنحللو، دركللوا حاجللات الدارسللني يف رلللال علللم أندلسلليني ان خللل  البحللث إىل نتللائج أةهللا: أنوقللد 
،ف ّسسللوا  وإسللبانندلسللي مللن عللرب وبربللر  يللاف واللغللات يف ا تمللع انخللذ يف االعتبللار تنللوع انمللع ان،  وظيفللي  ىللدف تواصلللي

انسللاس مللن والغللر  ، ضللول بللال منفعللة فً  نن ذللل   العلللل  منهجيللة سلتلفللة يف تعللليم النحللو  تقللوم علللى رفللض  قضللية العامللل، و
 .التواصل توظيف القواعد يف ىو النحو 

ومللن ىنللا أرى أن مللنهج ابللن مضللاء يف تعلللم وتعللليم النحللو لللو ُم ّراتللو ادلنطقيللة، ادلناسللبة لظللروف بيئللة اننللدلس ومالبسللاهتا الزمانيللة 
 سس ادلدخل الوظيفي يف تعليم اللغات.أوالثقافية، ال  ال تبتعد كثريا عن 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 76مل ص8111جامعة أم القرى: مركز البحوث الرتبوية والنفسية، )مداخل تعليم اللغة العربية،انظر: عو : أمحد  1
 78ادلرجع السابم نفسو، ص 2
، رللة انحر جامعة قاصدي املداخل احلديثة يف تعليم اللغة العربية، من تعليم اللغة إىل تعليم التواصل ابللغةبو لني، لبوخ،  -انظر: عريف، ىنّية 3

 9-8م، ص88،8185مرابح، ارزائر، العدد
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 البار ابتهال/ د

 

 

 
 

 :المراجع

 مل8995الدين عبدهللا، شرح ابن عقيل، حتقيم دمحم زلي الدين عبد احلميد، بريوت: ادلكتبة العصرية، ابن عقيل، هباء  .8
 بريوت: دار الكتب العلميةل، اننباري، عبدالرمحن، من أسرار العربية، .8
 ،مل8118  إربد: عامل الكتب، احلديث، بومعزة، رابع، التحويل يف النحو العريب، .8
 لوي زىران،  القاىرة: دار ادلعارفعوامل ادلائة النحوية يف أصول علم العربية، حتقيم: البدرااررجااب، عبدالقاىر، ال .1
 ل8998، حتقيم: أمحد مشس الدين،  بريوت: دار الكتب العلميةالسيو ي، عبدالرمحن، ةع اذلوامع،  .5
  مل8188عمشة، خالد، العربية يف انندلس انتشارىا وتعليمها،   عمان: كنوز ادلعرفة، .6
 مل8111عو : أمحد مداخل تعليم اللغة العربية، جامعة أم القرى: مركز البحوث الرتبوية والنفسية،  .7
 القر ا، ابن مضاء ، الرد على النحاة، حتقيم: شوقي ييف،  القاىرة: دار ادلعارفل .8
 مل8118، أبوظا: ا مع الثقايف ادلخزومي، مهدي، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو،   .9
  عمان: دار الشرولل.ادللخ، حسن مخيس، نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء واحملدحني،  .81

 الرسائل اجلامعية: 

 م،ل8116عصيدة، فادي، جهود حناة انندلس يف تيسري النجو،  ث ماجستري، انبلس،  جامعة النجاح الو نية،،  .88

 الدورايت:

ادلللداخل احلديثللة يف تعللليم اللغللة العربيللة، مللن تعللليم اللغللة إىل تعللليم التواصللل ابللغللة، رللللة انحللر بللو لني، لبللوخ،  -عريللف، ىنيّللة .88
 م8185، 88دي مرابح، ارزائر، العددجامعة قاص
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 للمركس األوروبي للبحوث واالشتعارات الصابعاملؤمتر الدولي العلمي 
 "األندلض واألندلصيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرشة الدراشات العربية – أشبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 العريف حممَّد عبَّاط بنت تيصري/ د
 الصعودية العربية اململكة –جدة -عبدالعسيس امللك جامعة

Email: heart.smile_33@hotmail.com 

 

 

Ref: 7/2018/543 

 واملثل احلكمة زجليَّة أشلوبيَّة

 منوذجا "مكناط أرض من ظويخ"
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اس بنت تيسير/ د د عبَّ  الشريف محمَّ

 

 

 
 

 الملخَّص

وىوَّفنَّشعيبَّاتسمَّبلغتوَّظهرَّتلبيةَّالحتياجاهتمَّوإشباعاَّلرغباهتم.َّالعام ةَّالشعريَّابألندلسَّكماَّقاؿَّابنَّخلدوف،ََّّجلَّفن َّالز َّ

ََّّ.وازدىرَّعلىَّيدَّابنَّقزمافالقريبةَّمنَّنفوسَّالشعب،َّالعامي ةَّ

َّتارَّعنَّبعضَّخصائصَّشعرَّالزجلَّيفَّالعصرَّاألندلسيَّالذيَّحوىَّخليطاَّمنَّشعوبَّؼتتلفةإزاحةَّالسَّإىلَّىذهَّالورقةََّّرميوت

َّالز َّافًتًَّتيَّفتوذجا،َّوذلكَّابشَّْشويخَّمنَّأرضَّمكناس"َّأليبَّاضتسنَّالش َّعربَّؽتارسةَّنقديةَّتستنطقَّنّصَّ" اَّجلَّبوصفوَّشعرًَّضَّأف 

َّنقدًّاَّملحونَّ َّمنهاا َّعليو َّيطبق َّأف َّديكن َّاعإعراب َّقيود َّمن َّالشعريةََّّةَّكاألسلوبي ََّّمتحررا َّالنصوص َّمعاصتة َّيف اظتستخدمة

 الفصيحة.

َّموسيقىَّالصوت.َّ-التكرارَّ-األسلوبَّاعإنشائيَّ-واطتادتةَّالنصيةََّّالفاحتةَّ-االختيارَّ–األسلوبيةََّّمفاتيح الورقة:
َّ
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اس بنت تيسير/ د د عبَّ  الشريف محمَّ

 

 

 
 

 :تمهيد

َّكان َّالن َّرّب َّ َّا َّدوفَّمستوىَّاألن َّأَّدبَّالشعيبَّّىلَّاألإظرة َّألفاظولعامي ََّّ؛دبَّالفصيحو َّبقواعدَّالنحوَّ،ة ومعَّذلكَّفهوََّّ،وزىده

َّ،سلوبَّيغلبَّعليوَّالطرافةَّوالظرؼَّوالسخريةهَّأوتصويرهَّإًّ ََّّ،اظتعاشلواقعَّاَّ؛َّظتطابقتوواطتاصةَّأحيانََّّ،َّلنفوسَّالعامةاألكثرَّقرابَّ

بعضَّالدارسُتََّّازوقدَّعَّ،حوىذاَّالن ََّّؿَتاَّندلسيَّجلَّيفَّالعصرَّاألوالز ََّّ.اَّمنَّحوادثوَّعلىَّالنفسوختفيفًََّّ،َّمنَّغغ َّالواقعىروابَّ

معَّصعوبةَّحتديدَّأوؿَّمنََّّ،وجرتَّعلىَّألسنتهمَّ،ةَّاليتَّنشأتَّمعَّنشأهتمقبلَّاظتوشحات؛َّالرتباطوَّأغاينَّالعام ََّّىلَّماإنشأتوَّ

ديبَّاَّمنَّأعمدةَّاطتطابَّاألوَّعمودًَّوكونََِّّ،أدبي توَّوُسّلمََّوقدَّكثُرَّالز جلَّوذاعَّصيتو؛2ََّّ.يفَّغنائوَّجلَّكماَّقيلَّرتالووالز ََّّ،1بتدعهاا

َّتاله َّالورقةَُّوََّّ.ةَّحولوومعَّذلكَّتكادَّتندرَّالدراساتَّالعلمي ََّّ،يفَّذلكَّالعصرَّوما بتطبيقََّّزجليََّّنصََّّمقاربةَََّّقدَّحاول َّىذه

َّةَّلشعرَّالزجل.سلوبي َّ؛َّالستخالصَّبعضَّاطتصائصَّاألعليوَّسلويبَّّاألاظتنهجَّظواىرَّبعضَّ

  

                                                           
206َّ-205ـ(،َّص2َّ،7997،َّ)عم اف:َّدارَّالشروؽ،َّطاتريخ األدب األندلسي عصر الطوائف وادلرابطنيانظر:َّإحسافَّعباس،ََّّ 1
2 ََّّ َّوالتطورَّودراسةَّيفَّأغراغو، َّالزجلَّاألندلسيَّبُتَّالنشأة ،7َّ،َّع77،َّمججملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةانظر:َّرتعةَّحسُتَّيوسف،

َّ.739ـ،َّص2070
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اس بنت تيسير/ د د عبَّ  الشريف محمَّ

 

 

 
 

 دء:قبل الب  

علىََّّشَّوأمنَّالناسََّّاعلي ََّّشَّأَّ"بتكرارَّاظتقولةََّّ،مَّاليتَّأصبح َّجتريَّغترىَّاظتثلكَّابضتََِّّكتظ َّمَّصويف ََّّراسةَّنص َّدَّالَّموغوعََُّّص َّالن َّ
َّمٍت َّالناس َّالش َّ"، َّاضتسن َّأليب َّعلي ََّّ،(668َّ-ىػ670)َّشًتياظتنسوبة َّالنََّّّبنََّّوىو َّعبدهللا َّاللوشي َّالششًتي َّوكنيتومَتي

َّ،منَّحكاـَّاألقاليمَّأسرتوَّكانواَّف َّإوقيلَّ،َّاَّوعماًلَّواضتكمةَّوطرؽَّالصوفيةَّعلمَّاضتسن،َّحفظَّالقرآفَّمنذَّصغرهَّودرسَّالفقوَّأبوَّ
جلَّيفَّستخدـَّالز َّمنَّاؿَّأو َّوََّّ،وأحدَّكبارَّالصوفيةَّ،الفقهاءَّوىوَّعروسََّّ،ختارَّطريقَّالتنسكَّوالتصوؼوَّالكن َّمرفػ ًهاَّاَّفكافَّأمَتًَّ

َّكبَتًَّقدرًََّّغم ََّّشًتيَّديوافَّش َّلولَّ،ذاتَّالغرضبقَّيفَّاستخداـَّاظتوشحاتَّيفَّالس ََّّوؼَّكماَّكافَّالبنَّعريبَّّالتص َّ َّمنَّالقصائدَّا ا
َّواأل َّوالرسائلواظتوشحات 1َّالصوفيةَّزجاؿ َّقاؿ َّعب َّ، َّابن َّالر َّعنو َّندياد :"َّ َّطالوةأزجاؿ َّوعليها َّحالوة َّفيها َّوأم َّالششًتي اَّ،

َّمنهاَّماَّوجددتوهَّفَّقدرمتَّأفَّتقيَّّ،َّفإابلنغمَّوالصوتَّاضتسنَّفالَّتسلََّّْشتياؽ،َّوأماَّحتليتهاهاَّامقطعاتوَّفليَّفيهاَّشهوةَّوإلي دوا
قائماَّعليو،َّ،َّاَّللقرآفدًَّكافَّغتوَّّ...،َّوَّ،َّوبركةَّالبسيَّاطترقةَّ،عروسَّالفقهاءَّوأمَتَّاظتتاردين":َّويقوؿَّعنوَّاظتقري2َّ."فعلواَّذلكاف

شعرهَّيفَّغايةَّاالنطباعَّواظتالحة،َّوتواشحيوَّومقفياتوَّونظموَّاعتزيلَّ"ويقوؿَّعنوَّالغربيٍت:3ََّّ."اَّّبعانيوَّمنَّأىلَّالعلمَّوالعملعارفًَّ
4َّ".الزجليَّيفَّغايةَّاضتسن

َّ َّالقصيدة َّىذه ََّّالّششًتيَّف َّإوقيلَّيفَّمناسبة َّابنَّسبعُتَّاألعندما َّاألخَتالتقىَّبشيخو تريدَّاصتنةََّّكن َََّّّفَّْإَّ:"ندلسيَّقاؿَّلو
وَّالطريقَّفََّيعرََّّّسبعُتَّأفََّّابنََّّوسأؿَّ،اصتنةَّختارَّالششًتيَّطريقَّربَّافَّ!يلَّّإَّم َّكن َّتريدَّربَّاصتنةَّفهلَََُّّّفَّإوََّّ،ىلَّأيبَّمدينإفاذىبَّ

ويرتديَّبردةََّّ،عليوَّمنَّرداءَّذتُتَّخيلعَّماَّالغرورَّوالتكربَّأفَّْصَّذاتَّالششًتيَّمنَّخلَّّليََُّّ(ابنَّسبعُت)َّفطلبَّمنوَّ،ىلَّاطتالقإ
َّالثالثَّأنَّإذاَّكافذلكَّحىتَّأبوَّاضتسنَّففعلََّّ"،بذكرَّاضتبيبَّبدأتَّ"بػػَّويتغٌّتَّاَّويدورَّبوَّيفَّاألسواؽَّسكَّعلمَّديَّ،َّوَّابلية شدَّاليـو

5َّ.ىذهَّالقصيدة

  

                                                           
بنية اخلطاب الصويف يف ؛َّوانظر:َّزتزةَّزتاد،62َّـ(،َّص2َّ،7996َّوت:َّدارَّاصتيل،َّط،َّ)بَتَّشعراء الصوفية اجملهولونانظر:َّيوسفَّزيداف،ََّّ 1

َّ.8َّ:73،َّص(ـ2075جامعةَّاضتاجَّاطتضرَّابتنة،َّاصتزائر،َّرسالةَّدكتوراه،َّ)،َّديوان أيب احلسن الششرتي
َّ.65َّ-64،َّصالصوفية اجملهولونشعراء يوسفَّزيداف،ََّّ 2
َّ.785،َّص2،َّحتقيق:َّإحسافَّعباس،َّ)بَتوت:َّدارَّصادر،َّد.ط،َّد.ت(،َّمجنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،َّاظتقريأزتدَّبنَّدمحم3ََّّ

،َّحققَّوعلقَّعليو:َّعادؿَّنويهض،َّعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف ادلائة السابعة ببجايةأبوَّالعباسَّأزتدَّبنَّأزتدَّعبدهللاَّالغربيٍت،ََّّ 4
َّ.239،َّص7َّـ(،َّج2َّ،7979)بَتوت،َّدارَّاآلفاؽ،َّط

َّ.63-62،َّصَّشعراء الصوفية اجملهولون؛َّوانظر:َّيوسفَّزيداف،785َّ،َّص2جم،َّنفح الطيبانظر:َّاظتقري،ََّّ 5
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 ص:مع النَّ 

 من الظواهر األسلوبيَّة:

 الختيار ظاهرة :ًل وّ أ

َّالنص:َّيفَّأمثلتهاَّومنَّةسلوبي َّاألَّالدراساتَّيفَّاواسعًََّّازًَّحيػََّّّوتشغل

 .النفسَّحدةَّكسرَّفلسفةحتقيًقاَّلوََّّ،التواغعَّلىعَّداللةًََّّ،"ويخشَّ"َّيفَّالتصغَتَّوزفَّختيارا -7

وأفكارهَّ،َّوأكثرَّمكافَّتتامعَّفيوَّىوَّالسوؽ،َّوّباَّأف َّالشاعرَّأرادَّلفلسفتوَّالعامةَّشعرَّالز جلَّإذَّ"؛األسواؽ"َّةدال ََّّتختَتَّا -2
 َّابظتواعظ.َّغٍّتَّوالت ََّّينااظتكَّالفضاءَّامتدادَّعلىَّلداللةلَّ،السوؽَّةدال ََّّرتعَّفقدَّاالنتشار

 َّتو.اءقرََّّمنَّكثرأَّشتاعوَّيفَّرتالوَّالز جلَّف َّوأل؛َّبوٌَّت َّاظتتغَََّّالشعرَّحفظَّوسرعةَّ،للغناءَّالعامةَّضتبََّّ"يغٍّتَّ"َّواختار -3

 َّالنص.َّيفَّاظتختزفَّؤيويَّوالر ََّّالفكريََّّاالمتدادَّمنَّمساحةَّىلإَّاظتفضيةَّةلشد َّلَّ"ىناؾ"َّمنَّبداًلََّّ"َث َّ"َّاستخداـ -4

َّأوَّالفقػػػػػػػَتَّيرتػػػػػػػديهاَّالػػػػػػػيتَّشتػػػػػػػاؿألاَّام ػػػػػػػإَّهبػػػػػػػاَّقصػػػػػػػديََُّّىنػػػػػػػاَّالغػػػػػػػرارةَّف َّألَّ؛مػػػػػػػثالَّ"ةف ػػػػػػػالقَُّ"َّمػػػػػػػنَّبػػػػػػػدالَّ"رارةالغَػػػػػػػ"َّواسػػػػػػػتخدـ -5
َّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَّجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّالالفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتَّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتََّّيرتديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوَّاظتؤونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةََّّفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّتوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَّالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيَّرجاطتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ابعإغػػػافةَّإىلََّّ.ومكانتػػوَّغنػػػاهَّمػػعَّالػػدنياَّعػػػنَّعػػزؼَّحػػُتَّحالػػػوَّ نػػاكَّوىػػػذهَّ،الفقػػرَّىلإَّةٌَّمػػزَّارََّّالغػػػرارةَّاضتػػالتُتَّويفَّ،نفسػػو
ىوَّاضتاؿَّيفَّ،َّكما2َّفائوَّوغموغو،َّوىوَِّلُغؤورَّاظتعٌتَّوخ1،َّمفخ مللمّ َّوالتطويلَّ،َّرخٌوَّقابلحرٌؼَّجهريََّّالغُتَّحرؼَّأف َّ

ػدَّالقيمػةَّالعدديّػةََّّةجبدي َّاألَّاضتروؼَّقوىأَّمنَّعد َّيَُّكماََّّ،مقاصدَّعمقَّالنصَّالفلسفية يفَّعلمَّحسابَّاضتروؼ؛َّإذَّإنّػوَّجُيسِّ
َّأشػػػػػػد َّالػػػػػػذيَّىػػػػػػوََّّلتكريػػػػػػرمػػػػػػنَّخاصػػػػػػيةَّاَّالػػػػػػراءَّرؼالَّخيفػػػػػػىَّمػػػػػػاَّضتػػػػػػو7000.3ََّّاألعلػػػػػػىَّيفَّذاَّالنطػػػػػػاؽَّفيقابػػػػػػلَّالعػػػػػػدد 

َّة.يفَّمالءمتوَّللداللةَّالكلي ََّّ"ةف َّقػَُّ"َّمنَّالنفسَّيفَّاوقعًَّ

  

                                                           
-434-433،َّص4جـ(،3َّ،7988َّ،َّطحتقيقَّوشرح:َّعبدالس الـَّىاروف،َّ)القاىرة:َّمكتبةَّاطتاؾتيَّ،الكتابعمروَّبنَّعثماف،َّانظر:َّسيبويو1ََّّ

436َّ.َّ
 .75ـ(،َّص7998)دمشق:َّاحتادَّالُكت ابَّالعرب،َّد.ط،ََّّ،خصائص احلروف العربيَّة ومعانيهاانظر:َّحسنَّعباس،2ََّّ
اظتملكةََّّ)رسالةَّماجستَتَّيفَّالعقيدة،َّجامعةَّأـَّالقرى،َّكليةَّالدعوةَّوأصوؿَّالدين،َّ،أسرار احلروف وحساب اجلُمَّلانظر:َّطارؽَّسعيدَّالقحطاين،3ََّّ

 .24ـ،َّص2009-2008العربيةَّالسعودية(،َّ
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      والخاتمة النَّصيَّة ةالفاتح :اي  ناث

أرََّّمػنَّويخُشػ"َّللبيتػُتَّفافكػَّ،دعائمػوَّلًتسػيخَّاظتتكػررَّالػداليلَّياجوالسََّّ،صالن ََّّحملورَّالعاـَّطارَّاعإَّواطتادتةَّالن صي ةََُّّالفاحتةََُّّنسا 

َّ"مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتَّالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسَّعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَّأشوََّّالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّاعلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّأشََّّيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتَّسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؽاألَّوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّاسمكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّض

َّواطتاصة.َّالعامةَّلدىَّالقبوؿَّولقيَّ،ألفاظوَّوبساطةَّتراكيبوَّسالسةَِّبَّأطربََّّ،اياَّناومكَّاياَّنازمَّفاؽاآلَّؽتتدََّّىصد

َّالػػػػػػيتَّاضتيػػػػػػاةَّيفَّوفلسػػػػػػفتهمَّالصػػػػػػوفيةَّمبػػػػػػادئَّمػػػػػػنَّوىػػػػػػوَّ،الػػػػػػنفسَّحػػػػػػدةَّوكسػػػػػػرَّلتواغػػػػػػعاَّىلإَّاظتشػػػػػػَتَّابلتصػػػػػػغَتَّالفاحتػػػػػػةَّبػػػػػػدأت

فصػفاتَّ-َّفيمػاَّيقػرأللػتمع نََّّعنػدَّالنطػقَّبػوَّالقػارئَّيقاؼعإَّابلسكوفَّىاحملل ََُّّتالسََّّصفَتَّعربَّبتصريحََّّواطتادتةَّالفاحتةَّيفَّامتدت

َّ.الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُتَّيتفّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربََّّوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلك-اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼَّأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَّتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفَّوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًحاَّيفَّحالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَّالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكوف

ََّّالناسَّمنَّاعلي ََّّشَّأَّيف:َّةالسياقي ََّّاظتقابلةَّل شك ََّّكما

َََّّّمٍتََِّّّاسالن ََّّعلىَّشأوَّ

َّة.زلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماضتََِّّيفَّةولي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألَّالداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَّضتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّاوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ

"َّأشَّ"َّاتعابياػػػػػػػَّيػػػػػػػرًّاَّرَّتقَّاشػػػػػػػائياَّنإَّبػػػػػػػداَّيناالثػػػػػػػَّوالبيػػػػػػػ َّ،الزاىػػػػػػػدَّاظتتصػػػػػػػوؼَّاضتكػػػػػػػيمَّالقائػػػػػػػلَّضتػػػػػػػاؿَّاوصػػػػػػػفًََّّوؿاألَّالبيػػػػػػػ َّنضػػػػػػػم َّت

َّةالداللي ػػػَّاؽسػػػناألَّبتغػػػَتَّيهػػػانامعَّتتعػػػددَّ"شَّأََّ"وَّ.الغػػػَتَّهللاَّسػػػبحانوَّوتعػػػاىلَّأو اًلَّثَّمػػػعَّمػػػعَّالعالقػػػةَّهنػػػجَّيفَّسػػػاساألَّلبنػػػةَّاواغػػػعًَّ

َّداخلو.َّماَّاحملتضنَّكالوعاءَّفهماَّ،مثلهاَّواطتادتةَّ،ةتقريري ََّّةتعابي ََّّةشائي َّنإَّةغنائي ََّّةمي َّكَّحََّّةوصفي ََّّ ل َّجتَّةصي َّالن ََّّفالفاحتةَّ.صالن ََّّيف
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 ش ائيَّةن: األساليب اإلثالث ا

مةَّاألسلوبي ةَّاألساسَّاليتَّمنح َّالنصََّّوىيَّاظترتكزَّالِبنائيَّ وَِّبسلسلٍةَّوعظي ٍةَّإذَّحز م َّبُنيتَََّّ؛فاغاتوـتاارتفاعاتوَّوَّوََّّحركتووالسِّ

 ُلهاَّاضتكمَّاآلتية:تتخل َّ

7- َّ َّالن اسَّوأْش َّمن َّعلي ا َّ"أْش َّبػ َّبَدًءا َّاألوىل: َّالر اميةَِّاضتكمة َّالن اسَّمٍت" ََّّعلى اخللق ، ودِع اهم  مات الناس راقب   نْ م  إىل
اَّ،َّأوَّرّب َّ"ماَّعلي اَّمنَّالن اسَّوماَّعلىَّالن اسَّمٍتَِّّ"والذيَّخرجَّفيهاَّاالستفهاـَّمنَّمعٌتَّالطلِبَّإىلَّمعٌتَّالن ِفي:ََّّ،للخالق

َّ"وتقريُرَّحقيقةََّّ؟"ماذاَّيريُدَّالناسَّمٍت؟َّوماَّأريُدَّمنهم"َّ:خرجَّإىلَّمعٌتَّالتعا بَّواالستنكار وَّتركََّّإسالـَّاظترءََِّّسنَِّمنَّحَّإف 
 كمَّاألخرى.ِتَّاضتكمةَّاللِبَنةَّاألساسَّلتوايلَّاضتََِّّوتُعد 1ََّّ.عنيو"يَََّّماَّال

َّالث -2 َّنااضتكمة َّافعلََّّْشَّ"أية: َّاطتاليق َّرتيع َّصاحبَّمن ًَّّ َّوَّتناوَّاطتَتََّّْعلي ا ،"َّ َّاالستنكاريَّدتتاز َّاالستفهاـ ابستخدامها
األوؿََّّف َّواألمرَّالذيَّخرجَّإىلَّالًتغيبَّيفَّعملَّاطتَتَّوالنهيَّعم اَّسواهَّألَّ"،اًََّّّصاحبَّمنَّرتيعَّاطتاليقشَّعلي َّ"أالتقريريَّ

 طريقَّالنااة.

 .َّ"قئبعَّأىلَّاضتقاواتَّْ"يفََّّأويلَّالعلمَّواضتقَّغرورةَّلزـوَّيفالنصحَّواعإرشادََّّإىلَّمعٌت:َّاألمرَّالذيَّخرجَّاضتكمةَّالثالثة -3

َّالرابعة:َّمعَّأسلوبَّالن هيَّ -4 حليَّابلصدؽَّيفَّاضتديث،َّالداعيَّإىلَّالت ََّّ"كن َّصادؽََّّفَّْإَّإال ََّّوَّْالَّتُقْلًََّّّابٍتَّكلم"اضتكمة
 ىناَّللتحبب.ََّّمعَّ"ابٍت"َّو"ًّ"

5- َّ َّاطتامسة: ََّّفظوَّْكالميَّيفَّقرطاسَّواحَََّّّذَّخَّ"اضتكمة ََّّعٍت"،حرز الساعيُتَّإىلَّحتقيقَّمعٌتَّالن صحََّّ"احفظَّوََّّخذَّ"بفعليها
 واعإرشادَّابلدعوةَّإىلَّتدوينَّالعلمَّالنافعَّوحفظو.

ىلَّالتصريحَّهبا،َّىناؾَّحقائقَّيفَّاضتياةَّكوغوحَّالشمسَّالَّحتتاجَّإَّ.عدـَّالفضوؿَّوالتدخلَّفيماَّالَّيعٍتَّ:اضتكمةَّالسادسة -6
الفضوؿََّّمََّومنهاَّعدـَّالفضوؿ،َّفلََِّّ،وقوةَّاضتاغرةَّلفهمهاَّدوفَّاضتاجةَّإىلَّقوعتاَّ،منَّسرعةَّالبديهةَّاللتقاطهاَّد َّومواقفَّالَّبَُّ

منََّّعلىَّحدََّّشْ أَّ"ََّث َّقوؿَُّمبُتَّوالَّحيتاجَّعبارهََّّْ-منَّتدخ لَّفيماَّالَّيعنيوَّلقيَّماَّالَّيرغيوفَّ-؟!َّوالتدخلَّفيماَّالَّيعٍت
وخرجَّاألمرَّكذلكََّّ،فاالستفهاـَّواألمرَّخرجاَُّىناَّإىلَّمعٌتَّالتعابَّواالستغرابَّيفَّعدـَّالفهمَّْه"،اعإشارَّذيََّّافهمواَّحدَّ
 .؟"ظتاذاَّملَّتفهمواَّذيَّاعإشارة"الستفهاـَّّبعٌتََّّاىلإ

                                                           
،َّد.ت(،َّكتابَّالزىد،َّرقمَّاضتديث7َّ،َّ)بَتوت:َّدارَّإحياءَّالًتاثَّالعريب،َّطاجلامع الصحيح سنن الرتمذيدمحمَّبنَّعيسىَّبنَّسورةَّالًتمذي،ََّّ 1

َّ.634،َّص2378
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،َّخرجَّاألمرَّمنَّمعناهَّاضتقيقيَّإىلَّمعٌتَّالتبص رَّواالعتبارَّبكربَّالُعمرَّْه"،ظرواَّكربَّسٍتَّوالعصاَّوالغرارَّناوَّ":َّمةَّالسابعةاضتك -7
 فِلمَّكثرةَّاللهوَّواالغًتارَّابلشباب؟!اطتلود،ََّّعدـوإدراؾَّحقيقةَّ

َّ-ىوَّيفَّحقيقتوَّحواٌرَّمعَّالذات-ةَّمعَّاآلخرَّوقدَّنقشَِّتَّاضتكمةَّيفَّحلقةَّحواري ََّّ"،يةناالزىدَّيفَّالف":َّاضتكمةَّالثامنة -8
َّمنَّذلكَّومَُّ،َّوَّبوَّيلحقَّنََّّمََّسائاًلََّّالتف ََّّنَِّهَّللشويخَّمََّالذيَّلُف َّنظرَُّ رًايراقبوَّمستغراًب نَّفمََّّ"،؟بعناتتََّّْراؾَّنَّأشَّ":َّتضاِّ

زتِةَّظتنَّمنحُوَّابلدعاءَّابلر َّ،َّمرورًاَّ"الَّتتبعنا:َّ"تتبعَّاآلخرينَّوهنيهمَّعنَّذلكَّنَّاالستفهاـَّالذيَُّقصدَّبوَّالتضا رَّوالتعابَّمَّ
َّعلىَّمرادهنا،َّوَّ"نَّرزتنامَََّّويرزتََُّ"عطاًءَّ ظرتوَّوفلسفتوَّالزىديةَّيفَّاضتياةَّ"َّقَّنيوحتقَّ،تهاًءَّبَتكرارَّاألمرَّاظتتضمنَّمعٌتَّالعـز

 تتحققَّاضتكمةَّالثامنة.َّدعٍتَّدعٍت"

يفَّالنداِءََّّجاءَّذلكَُّمتمثاًلَّوقدَّ،َّفاوالشيطَّىوعدـَّاتباعَّاعتوََّّإليو،َّواللاوءوَّوتعاىلَّانسبحإىلَّهللاَّاضتكمةَّالتاسعة:َّالتوبةَّ -9
 ْو".جْدَّعلي اَّبتوب"واألمرََّّ"،ًَّّإعتيَّرجوتك"ذينَّأفاداَّمعٌتَّالدعاءَّلواألمرَّال
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 ظاهرة التكرار: رابع ا:

لتكرارَّلَّماَّ"،َّوغَتَّخاؼَّاسَّمٍّتَّعلىَّالن ََّّشَّاسَّوأمنَّالن ََّّاعلي ََّّشَّ"ألوَّإىلَّآخرهَّبتكرارَّاظتقطعَّصَّمنَّأو َّا َّىذهَّالظاىرةَّالن َّسي َّ

َّلَّالتكرارَّيفَّبنيةَّالنصَّيف:وقدَّدتث ََّّ،ةَّونغمَّصوِتَّعلىَّالقصيدةمنَّدورَّيفَّإغفاءَّموسيقىَّداخلي َّ

 تكرارَّاضترؼ: -7

قاعدةَّالتعاملَّمعَّيفَّتوغيحََّّقدَّاستخدم وََّّ،وعشرينَّمرةَّثالثََّّ"على"وعشرينَّمرة،َّوَّاأربعًََّّ"نَّمَّ"كتكرارَّحرؼَّاصترَّ

َّاآلخر.

َّ.َّمستقالنَّاعتاَّبيَّفردوغَتىاَّفقدَّأَُّ"َّالشُتوََّّالسُتوََّّالعُتوََّّالياءَّ"كػََّّاَّعنَّتكرارَّاألصواتأم َّ

 :تكرارَّالكلمة -2

 .ذَّاضتكمةَّعادةَّترتب َّابلنضجَّواطتربةَّوكربَّالسنإصَّالوعظي؛َّستسَّمراتَّيفَّالن ََّّ"شويخ"تكررتَّكلمةَّ -

َّاالعتبارَّحبالو.ورجاءََّّ،الزىدَّوالعزوؼَّعنَّالدنياَّّبباىاهاهَّعلىَّصرارَّإعلىََّّالداؿََّّ"دعٍتَّدعٍت"تكرارَّفعلَّاألمرَّ -

اضتالتُتَّ)ىنا(َّللداللةَّعلىَّثباتَّواظتعٌتَّيفَّكلتاََّّىوين(،َّأن)وين(َّاليتَّوردتَّيفَّروايةَّأخرىَّىََّّوىوفََّّ،َث َّ)َّفاتكرارَّظرؼَّاظتك -

َّ.ماَّحلَّّنعلىَّمبادئوَّأيَّالشويخ

- (َّ َّاالستفهاـ َّأداة َّمنَّ)شَّأتكرار َّاظتأخوذة َّأ( َّوىيَّلفظة َّمنَّ)أيَّيش( َّمنحوتة َّاظتكثفَّ)واحدََّّفصيحة َّفحضورىا َّاشيء(،

َّديثلََُّّفَّا(َّيفَّنسيجَّالنصَّّبعوعشرينَّمرة َّتواصلي ََّّمتعددة َّبالغي َّطاقًة َّترميَّإىلَّاعإقرارَّومنَّثًة كمَّاظتبثوثةَّيفَّاالقتناعَّابضتًََّّة

اَّماَّيكوفَّاطتطابَّاَّغالبًَّفت َّإاألوامرَّوالنواىيَّوَّيفَّباشرةَّاظتالنصَّوالتسليمَّهبا.َّفاطتطابَّمنذَّبدايةَّالنصَّإىلَّآخرهَّالَّيستخدـَّ

َّوََّّاموجه َّصاحبو، َّمع َّأو َّمعها َّيفَّحديثو َّاظتخاطبَّىذايفَّلذاتو َّضتاؿ َّلتسليمأوََّّ،مراعاة َّوالتحليَّدعى َّاضتكم َّّبضموف و

ََّّ.قرارَّّباَّجاءَّفيوواعإابطنوَّوالتفكَتَّيفَّالعواقبَّومنَّثَّالتصديقََّّلََّفاطتطابَّغَتَّاظتباشرَّيستدعيَّمنَّاظتتلقيَّأتمََّّّبفضائلها؛
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ائرَّيفَّفلكَّبؤرةَّالقصيدةَّالساعيةَّخلفَّمنظومةَّمنَّاضتكمَّالد ََّّ"علىَّالناسَّمٍتَّشَّاَّمنَّالناسَّوأعلي ََّّشَّ"أتكرارَّاظتقطعَّ -3

َّلنهجَّاضتياة َّالراشتة َّالزىدَّ،واألمثاؿ َّعلىَّمعٌت َّالضوء َّاألخالؽَّ،واظتسلطة َّوالتحليَّجبميل َّوقد يفََّّمراتَّتكررتَّتسع.

أغفىَّىذاَّاظتقطعَّعلىََّّقطعَّالذيَّفتح َّبوَّالقصيدةَّوختم َّبو.َّوقداظتومرتُتَّكازءَّمنََّّ،يفَّاظتنتمراتَّ،َّسبَعَّالنص

 إذَّتتبادؿَّفيوَّاألدوار.َّالنفس؛ذاَّوقعَّؽتيزَّيفََّّاموسيقياَّالنصَّنغًماَّ

 تكرارَّظاىرةَّااللتفات: -4

َّاظتتلقيَّوََّّمنَّلطيفَّاألغراضَّالبالغيةَّااللتفاتََََََّّّّّّ َّمنَّاًلَّيو،َّفالتف َّالشاعرَّأو َّنايفَّمعَّزًّحندىاشوَّابالإالقائمَّعلىَّصدمة

َّأفالذيَّيشدَّاظتتلقيَّإىلَّاظتشهدَّالتمثيليَّالواقعيَّرجاءََّّ"وماَّأحسنَّكالمو"َّ"َّإىلَّخطابَّالغائبَّيفاعلي ََّّشَّأ"خطابَّاظتتكلمَّ

تقاؿَّيفَّنثَّاالَّ.يفَّاآلخرينةَّوالتأثَتَّقي َّدعىَّللقبوؿَّوالّصد،َّوىذاَّأةَّالصورةرَّبناًءَّعليوَّإبجيابي َّيقرَّّ،َّوَّيبعثَّاليقظةَّيفَّغمَتَّاظتتلقي

السابقَّ-َّالَّأحكمَّعلىَّالشويخَّأن)َّ:وَّيقوؿأن َّفكَّا"علي ََّّشَّ"أإىلَّخطابَّاظتتكلمََّّ"شويخ"هنايةَّذاَّاظتقطعَّمنَّخطابَّالغائبَّ

(.َّثَّ"علىَّالناسَّمٍتَّشَّأمنَّالناسَّوََّّاعلي ََّّشَّ"أَّػػفَّأناَّأم ََّّ،حكمكََّّوَّعلىَّحالتوَّتلكَّووصفو؟َّلكَّولكنَّكيفَّوجدتَََّّ-الذكر

تقاؿَّالسريعَّمرةَّأخرىَّللشويخَّمنَّاظتتكلمَّإىلَّالغائبَّلياعلَّاظتتلقيَّمتيقظاَّظتراقبةَّاظتشهدَّالتمثيليَّواعإصغاءَّظتوقفَّالشويخَّناال

َّأخرىَّمنَّالغائبَّنواالَّ،لكسبَّتعاطفَّاظتتلقيَّوموقفو تقاؿَّمنَّاظتتكلمَّنثَّاالَّ"منَّالناسَّاعلي ََّّشَّيفَّ"أَّظتتكلمَّىلإتقاؿَّمرة

َّإىلَّاظتتكلمَّ"أاظتغٍتَّيدريَّعذرَّ"َّالغائبَّإىلَّبَّحبايل"واظتقارَِّ" ََّّ"،اشتغالو"إىلَّالغائبََّّا"علي ََّّشَّ"، ثَّيفََّّا"،علي ََّّشَّ"أفاظتتكلم

َّالالتَّالسابقة.َّوكلهاَّتوحيَّابلدََّّ"،اصَّخو َّينَّإوَّ"إىلَّاظتتكلمََّّ"الشويخ"إىلَّالغائبََّّا"علي ََّّشَّ"أاظتقطعَّاألخَتَّمنَّاظتتكلمَّ
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 موسيقى الصوتخامس ا: 

َّ:1ومنَّاألصواتَّاليتَّأسهم َّيفَّذلكَّ،دهتاَّاضتكمةًةَّخل ًَّةَّزجلي َّنائي َّبوقعَّأصواتَّخلق َّغَّ َّالقصيدةَُّترفت َّ

7- َّ َّمصوتَّالياء َّمرةااظتتكرر َّوعشرين َّالس ََّّ،ئًة َّيف َّاليد َّصورة َّيشبو ََّّنرًّوالذي َّوالعطاء، َّاظتنح َّإىل َّالرامزة َّاظتتتابعةَّية كاضتكم

 لة.اَّيفَّذاتَّصاحبهاَّمنَّاطتصائصَّاظتتأصَّّعم ََّّاليتَّتشفَّوََّّ،الداخليهاَّؿتافعاؿَّقائلهاَّومناواظتواعظَّالناجتةَّعنَّ

يةَّتلكَّالعُتَّاليتَّخربتَّاضتياةَّنىذاَّاضترؼَّالذيَّيشبوَّصورةَّالعُتَّيفَّالسرًَّّ،وأربعُتَّمرةَّارَّستسَّتكر َّصوتَّالعُتَّالذيَّ -2

َّب َّببصَتهتابصرىا، َّتبصَتَّالناسَّمنَّاَّأف َّفرأتََّّ،وفهم َّوأيقن َّأسرارىا َّوكوفَّالعُتَّصوتََّّ.نظرهتاَّحبقيقةلواجبَّعليها

سموَّودعوةَّالناسَّللَّ،تهاجَّالطريقَّإليونافهيَّتسعىَّلتخليةَّذاهتاَّمنَّكلَّشيءَّسوىَّاطتالقَّاضتقَّوََّّ؛طتلوَّالباطنَّوالسمو

 لق.شراؽَّالباطٍتَّبًتؾَّزينةَّاضتياةَّواكتماؿَّاطتَُّالروحيَّواعإ

فَتَّأسهمَّيفَّغنائيةَّالقصيدةَّوسالستهاَّفهوَّحرؼَّالصوتَّمنَّصَّاإىلَّماَّعتذَّفإغافةًََّّ،أربعُتَّمرةصوتَّالسُتَّوقدَّتكررَّ -3

َّمرتب َّبسعيَّاعإَّ،للحركةَّوالطلب نَّيةَّاظتشبوَّبصورةَّالسَّناَّأوحىَّشكلَّصوتَّالسُتَّيفَّالسرًّورّب ََّّ،يفَّاضتياةَّفاسنوىذا

 .فاسنبعمرَّاعإ

تشارَّالزمٍتَّنواالَّ،طالؽَّواعإشراؽَّوالظهورنواالَّ،وىوَّصوتَّاعتمسَّوالتفشيَّ،وثالثُتَّمرةَّاصوتَّالشُتَّوقدَّتكررَّأربعًَّ -4

 ية.نللاميعَّظتشاهبتوَّصورةَّالشمسَّيفَّالسرًّتَّإشراؽَّالفضائلَّواظتواعظَّووغوحهاَّوَّصوَّأن َّكماَََّّّ.تشارَّاظتواعظنالقاغيَّاب

اَّعنَّصفاتوَّفهوَّصوتَّشديدَّأم ََّّ،اوىوَّمنَّاضتروؼَّاليتَّتكررتَّيفَّالقافيةَّأيضًََّّ،وعشرينَّمرةَّاصوتَّالقاؼَّاظتتكررَّتسعًَّ -5

 َّ.ـَّمعَّرؤيةَّالنصَّومغزاهءوىذاَّيتالَّ،مؤثرَّيفَّالنفوسَّ،الوقعَّيفَّالسمع

،َّوىيَّعلىَّطرابَّةَّوَّخف ََّّتمتازَّاًةَّغنائيًةَّيقاعي َّإكسبهاَّمنظمَّأصَّترتيبَّالقافيةَّوتناسقهاَّعلىَّمنواؿَّيفَّالن ََّّومنَّالالف َّللنظر -6

مرات(،َِّفَّمرتُت،َّْب3ََّّمرتُت،ََّفَّ)مرات(،َِّف3ََّّمرات(،َِّفَّمرتُت،َّْؽَّ)3َِّفَّمرتُت،ََّرَّ)َّ،(مرات3َّ)َّ،َّؽَّمرتُتَّالتوايل:َّفَّ

َّ)3َّمرات(،َِّفَّمرتُت،ََّبَّ)3َّمرات(،َِّفَّمرتُت،َّْدَّ)3َّ) َّمرات(،َِّفَّمرتُت.3َّمرات(،َِّفَّمرتُت،َّـِ

                                                           
أُخذتَّصفاتَّاضتروؼَّومتَّتوظيفهاَّحسبَّالسياؽ،َّوترتيبهاَّكماَّوردتَّيفَّاظتنتَّعلىَّ،َّخصائص احلروف العربيَّة ومعانيهاانظر:َّحسنَّعباس،1ََّّ

َّ.59َّ،47َّ-65َّ،67َّ،85َّ،95َّ،58-58َّ،725َّ،64-57التوايل:َّ
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وتكرارىاَّبعدَّكلَّمقطعَّاحتوىَّعلىَّثالثةَّأبياتَّبقافيةَّؼتتلفةَّيفَََّّّ،النصَّوختاموَّءكةَّابلكسرَّمرتُتَّيفَّبدفتكرارَّقافيةَّالنوفَّاحملر َّ

منهاََّّالَّيفر ََّّ،فسبةَّإىلَّالن َّةَّػتب َّيََّوشفافََِّّ،بطريقةَّيسَتةَّ،ومواعظَّاكمَّلَّعربَّنبضاهتاَّحَّترسََّّةَّمتناغمةًَّحركي ََّّةًَّإيقاعي ََّّفى،َّأغكلَّمرة

اََّّ،اَّيتقبلهاَّبرحابةَّصدرفت َّإوََّّ،الشخصَّوالَّديل ذوَّغنةَّنبعةَّمنََّّصوتَّالنوفَّغنائي ََّّأفكماَََّّّ.ناءًَّغينشرىاَّليسَّىذاَّفحسبَّوإفت 

َّللعي َّيفَّاألعماؽَّويطلقها َّالذاتَّيعربَّعما َّالنوفَّيفَّمعَّ،فاصميم َّفتشًتؾَّمع َّالباء َّقافية َّأما َّروحَّالنص. َّيتفقَّمع َّيناوىذا

َّوإيصالوَّ،بثاؽَّوالظهورناال َّيفَّالسرًَّّ.وىيَّتوحيَّببلوغَّاظتعٌتَّاظتراد َّالذيَّيشبو َّالرامزَّإىلَّاطتَتَّوالنماءَّي َّنوصوتَّاظتيم َّاظتطر ة

َّاءَّكذلكَّاطتَتَّاظتبثوثَّيفَّزواًَّّالنص.والعط

َّ  
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 الخاتمة: 

َّاضتَِّ َّترتسم َّبنواتتَّعندما َّتصطبغالز ََّّكم َّالتأثَتَّيفَّالقلوبوََّّ،بعفويتوَّجلَّاظتوسيقية َّيفَّذاكرةََّّ،تصبحَّسريعة َّاطتلود ويكتبَّعتا

َّكان َّقصيدةَّ"شويخَّمنَّأرضَّمكناس"َّببساطتهاَّوطرافَّ،الزمن اصتليَّللن ظرَّاّتكاءَّالن صََّّومنَّةَّدواعّتاَّووقعَّأصواهتا.وىكذا

َّاألساسَّيفَّعلىَّشتاتَّأسلوبي َّ َّالدور َّعتا َّكاف ْعرِيالن ََّّناءبة َّالشِّ ََّّصِّ َّالبالغية َّكالنواحي َّوغنائي تو، َّوالفاحتةَّوالصوتية، واالختيار

ََّّواطتادتة َّسبقَّوـتلصَّؽت ََّّ.الت ْكراروَّالنصية َّالزجلَّبغضَّا َّعلى َّالنقدي ة َّاظتناىج َّتطبيق َّابعإمكاف َّيتعلقَّبقواعدَّالطرؼَّعم َّأن و ا

َّاعإعراب.

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ  
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 المراجع:

 .7إحياءَّالًتاثَّالعريب،َّطَّبَتوت:َّدار.َّاصتامعَّالصحيحَّسننَّالًتمذيَّ.َّ)د.ت(.َّالًتمذي،َّدمحمَّبنَّعيسىَّبنَّسورة -

جامعةَّاضتاجَّاطتضرََّّ:،َّرسالةَّدكتوراه،َّاصتزائربنيةَّاطتطابَّالصويفَّيفَّديوافَّأيبَّاضتسنَّالششًتي.َّـ(2075)َّ.زتاد،َّزتزة -

ََّّ.ابتنة

َّ.2وت:َّدارَّاصتيل،َّط،َّبَتَّشعراءَّالصوفيةَّاجملهولوفَّ.ـ(7996.َّ)زيداف،َّيوسف -

َّ.3ىاروف،َّالقاىرة:َّمكتبةَّاطتاؾتي،َّطَّالس الـحتقيقَّوشرح:َّعبدالكتاب،ََّّ(.ـ7988.َّ)عمروَّبنَّعثمافَّبنَّقنربسيبويو،َّ -

َّ.2،َّعم اف:َّدارَّالشروؽ،َّطالطوائفَّواظترابطُتاتريخَّاألدبَّاألندلسيَّعصرََّّ.ـ(7997.َّ)عباس،َّإحساف -

َّ.د.طَّ.دمشق:َّاحتادَّالُكت ابَّالعربَّ.يهاانخصائصَّاضتروؼَّالعربي ةَّومعـ(.7998َّ)َّ.عباس،َّحسن -

َّالعباسَّأزتدَّبنَّأزتدَّعبدهللا - َّأبو َّ)الغربيٍت، َّبباايةَّ(.ـ7979. َّالسابعة َّفيمنَّعرؼَّمنَّالعلماءَّيفَّاظتائة ،َّعنوافَّالدراية

َّ.2بَتوت،َّدارَّاآلفاؽ،َّطحققَّوعلقَّعليو:َّعادؿَّنويهض،َّ

َّطارؽَّسعيد - َّ)القحطاين، َّأـََّّ.(ـ2008-2009. َّجامعة َّماجستَتَّيفَّالعقيدة، أسرارَّاضتروؼَّوحسابَّاصتُم ل،َّ)رسالة

 َّ.القرى،َّكليةَّالدعوةَّوأصوؿَّالدين،َّاظتملكةَّالعربيةَّالسعودية(

َّ.بَتوت:َّدارَّصادر،َّد.ط،َّحتقيق:َّإحسافَّعباس،َّاألندلسَّالرطيبنفحَّالطيبَّمنَّغصنََّّ.َّ)د.ت(.اظتقري،َّأزتدَّبنَّدمحم -

َّ)يوسف،َّرتعةَّحسُت - َّ(.َّـ2070. َّوالتطورَّودراسةَّيفَّأغراغو، َّالزجلَّاألندلسيَّبُتَّالنشأة َّتكري َّللعلـو َّجامعة غتلة

 .7،َّع77،َّمجاعإنسانية

 

213



  

 

 
 

 للنركز األوروبي للبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العلني 
 "األندلص واألندلشيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية –أسبانيا  –غرناطة 

52 - 52  /3  /5102 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 ياسني بين يوسف/ د.أ
 قطر –قطر جامعة

 األردن –اجلامعة األردنية 

Email: yyassen@qu.edu.qa 

 

 

Ref: 7/2018/843 

 األندلشي وغري األندلشي: اهلوياتي التنايز
 من بينهنا الفاصلة والضوابط احلدود يف قراءة

 املبكرة األندلشية الرتاجه كتب خالل

214



 أ.د/ يوسف بني ياسين

 

 

 

  

 ملخص البحث

حينما أكجد علماء األندلس يف كتب الًتاجم يف الثقافة األندلسية تظهر  عن غَت األندلسي" الغرابء" "األندلسي" ٘تييزبدأت فكرة 
كأصبح البناء كذلك إحساسا منهم ابلتمايز اذلواييت عن اآلخرين، غَت األندلسي،  وضعيةتوصيفا ل« الغرابء»األندلسية مصطلح 

ٗتصيص ملحق يف هناية كل ابب كيل، مث يستتبع ذلك التأسيسي لكتب الًتاجم ينبٍت على أساس عرض تراجم أىل األندلس بشكل أ
الًتاجم األندلسية، كىي يف كاقع احلاؿ من أبواب الًتاجم ذلؤالء الغرابء / غَت األندلسيُت، كقد شكل الغرابء ركنا أساسيا يف كتب 

 .تعكس تفكَتىم أبندلسيتهم اليت رأكا أهنا متمايزة عن بقية مناطق العامل اإلسالمي

ىذه الورقة ىو معرفة األسس كالضوابط اليت اعتمدىا أىل األندلس كخاصة كتاب الًتاجم يف أطالؽ مصطلح  إليوإف جل ما تسعى 
ؽ مصطلح الغرابء على البعض اآلخر، للوقوؼ على حدكد ٘تايزىم كاختالفهم عن اآلخرين، أندلسي على بعض األشخاص كأطال

 كذلك من خالؿ دراسة مصدرية أكلية معتمدة على كتب الًتاجم األندلسية ادلبكرة.
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The idea of distinguishing between “Andalusian” and Non-Andalusian/ 

“Foreigners” first appeared in Andalusian culture when Andalusian scholars 

inserted the term “foreigners” in Andalusian biographies in their descriptions of the 

Non-Andalusian status and their feeling that their identity differs from others. 

These biographies were as a result built on exposing the biographies of the 

Andalusian people in the first place and leaving those foreigners /Non-Andalusians 

in appendices at the end of parts. Foreigners constituted a significant part of these 

Andalusian biographies and actually reflected the way they thought of their 

Andalusian identity, which they perceived as being different from that of other 

Islamic regions. 

This paper aims mostly at identifying the motives and rules, which made 

Andalusians, and in particular biographers, to use the term Andalusian with certain 

people and foreigners with others through a study of early Andalusian biographies. 
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 :مقدمة

ف و تلفأنفسهم على أهنم سلأدت هبم للنظر إىل  السكافبُت  د من ادلظاىر االجتماعيةيظهر البحث ادلتأين يف التاريخ األندلسي بركز عد
رصد لست يف ىذا البحث بصدد دلفهـو اذلوية يف العصر احلديث، ك  قد يرقى إىل اعتباره شلاثال شعوراذلك هم حكمن   ،عن غَتىم

الذم حدد لدل ما  كىو ذلك،جة مهمة من نتائج نتيعلى ، بل أييت ىذا البحث للوقوؼ تهاابلرغم من أمهي ظاىرادل تلكتفصيل ك 
 غَت أندلسي.كآخر  أندلسيا ما شخص اعتبار ادلؤلفُت األندلسيُت

خاصة يف كتب الصالت اليت ، "الغرابء" لفظمقابل " يف لفظ "أىل األندلس تحينما استخدم كتب الًتاجميف   ظهرت تلك ادلقاربة
ككصلو ، اخلامسحىت بداية القرف خ لعلماء األندلس أر ذم ، ال"اتريخ العلماء"ـ( يف كتابو 1013ىػ/403بن الفر ضي تت بدأت اب

ـ( يف كتابو "صلة 1308ػ/ى708، ككذا فعل ابن الزبَت تت "الصلة" بكتاب ـ(1183ىػ/578ت حىت قريب كفاتو ابن بشكواؿ
ـ( يف  1308ىػ/708، كابن عبد ادللك ادلراكشي تت  كتابو "التكملة لكتاب الصلة"ـ( يف1260ىػ/658، كابن األابر تت الصلة"

 .يب ادلوصوؿ كالصلة"كتابو "الذيل كالتكملة لكتا

 لكي نستجلي ىذا ادلوضوع سنتناكلو من خالؿ ثالث قضااي:
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 القضية األولى: مفهوم الهوية ومكوناتها.

احلفرة أم بئر بعيدة ادلهواة كىي ال: اذلويّة/،تصغَت ىّوةمن شتق ادلعٌت اللغوم كقد أ ،بتداء أف قضية اذلوية قضية شائكةال بد من القوؿ ا
 اجلرجاين كذكر، (2ت"االٖتاد ابلذات"كمعناه  "أؿ"معّرؼ بػ  كاسمفقد مّت كضعو   ،تىو(ادلركب من تكرار  صطلحادلأما  (1تالبعيدة القعر

عن  متيازبُت اذلوية كبُت اال "الك فوم ، كربط(3ت"نواة على الشجرة يف الغيب ادلطلقاحلقيقة ادلطلقة ادلشتملة على احلقائق اشتماؿ ال" أهنا
اليت تعرب عن خاصية: ادلطابقة مطابقة   (Identity)كتستعمل كلمة تىوية( يف األدبيات ادلعاصرة ألداء معٌت  كلمة، (4ت"األغيار

 (5ت.الشيء لنفسو أك مطابقتو دلثيلو

 كاليت ٕتعلهمها ادلشًتؾ بُت ٚتيع األفراد الذين ينتموف إلي رلموع السمات الثقافية العامة اليت ٘تثل احلد األدىنىي الوطنية  اذلويةكعليو ف
إلدراؾ الذم ديتلكو األفراد حوؿ أنفسهم كما أهنا مرتبطة اب  (6تسواىم من أفراد األمم األخرلن تلك ع كيتميزكف بصفاهتميعرفوف 

 ،اللغة ،الدين، الوطن :كتتفاعل معها ادلكوانترلموعة من  من، كتتألف (7تكادلميزات األساسية اليت ٖتددىم بوصفهم كذلك
 (8ت.الثقافة

و تسّميديكن تما مقصود البحث دراسة ك ، ن اذلوايت اليت ينتمي ذلاال ديكن حصر االنساف يف ىوية كاحدة مغلقة بل ىناؾ عدد م
 بُت دائرتُت من اذلوايت:فيما أرل اليت تقع كىي يف األندلس  ابذلوية الوطنية

تد لتشًتؾ فيها مع بل ٘تية، حدكد اجلغرافيا احمللية األندلستجاكز ذات البعد الذم ي ،صور سلتلفة من اذلوايتب ىذه: كتتمثل هوية كربى
 كمنها: أقاليم كمناطق أخرل. 

كتتمثل ىذه الدائرة يف تاإلسالـ، ادلسيحية، .....(  الدين كاالعتقادحُت يصبح التمييز بُت الناس على أساس  ،الدينية ةاذلوي -
اليت احتضنت االندلسيُت عموما يف دائرة الدين اإلسالمي، مع عدـ اغفاؿ كجود دايانت أخرل  السالميةاألندلس ابذلوية ا

 .حية على أرض األندلس

                              
مؤسسة  -دار إحياء الًتاث العريبج،  18تدمحم الصادؽ العبيدم كأمُت دمحم عبد الوىاب ٖتقيق  ،العربساف ل(، ـ 1311ىػ/  711تت منظوردمحم بن مكـر بن انظر: ابن منظور،   (1ت

  . 14/170ـ(  1999، ، بَتكتالتاريخ العريب
  .22ـ( 1988االكىل،  اجلديدة، الطبعةالعلم، السلسلة  كتابت للمغرب، مقاؿ نشر ضمن كتاب: اذلوية الثقافية مكوانت اذلوية الثقافية ادلغربيةانظر: عباس اجلرارم،  (2ت
  .257ـ( 1995الكتب العلمية، بَتكت،  دارت الناشرضبطو كصححو ٚتاعة من العلماء إبشراؼ ، تالتعريفا ػ(،ىػ816 تت الشريف علّي بن دمحم اجلرجاين (3ت
  .961 ـ(1995ؤسسة الرسالة، بَتكت، متٖتقيق د. عدانف دركيش كدمحم ادلصرم،  ،الكليات ـ(، 1683ىػ/  1094ت تأيوب بن موسى احلسيٍت  أبو البقاء الكفوم، (4ت
  .20 (ـ 2011ق/  1432ثقافة، إيسيسكو ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كال منشوراتت كاذلُويةالًتاث ، بن عثمافعبد العزيز التوجيرم،  (5ت
  . 25-23(، اجلزائركالًتٚتة كالنشردار األمة للطباعة ت كادلغالطاتاذلوية الوطنية: احلقائق  ،ٛتد بن نعماف (6ت
 .196 ـ( 2014، تاجلزائر، العدد التاسع، ادلوقف للبحوث كالدراسات يف اجملتمع كالتاريخلة رل ،"االعًتاؼ شارؿ اتيلر منوذجان اذلويّة كسياسة "الزكاكم بغوره،  (7ت
  .15-13ـ(  2013النادم اجلرارم، الرابط،  تمنشورا ،1طت من قضااي اذلوية الوطنيةعباس اجلرارم،  (8ت
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حيث ٚتع اللساف العريب بُت العربية كتتمثل ىذه الدائرة يف األندلس ابذلوية  .....(األمازيغيةاللغة ، العربية اذلوية اللغوية تاللغة -
  .متفاعلة مع اللغة العربيةاغفاؿ كجود لغات أخرل ، مع عدـ هاعمـو الناس في

كتتمثل على سبيل يف االنكفاء على الذات  غرؽدلااالنطوائي الضيق بصور سلتلفة من اذلوايت ذات البعد  كتتمثل ىذه :وهوية دنيا
 :ادلثاؿ

ك٘تثلت يف األندلس يف التمييز على أساس االنتماء  على أساس عرقي فتصبح اذلوية ىوية عرقية ةقائمالذلوايت الفردية اب  -
تقرطيب، طليطلي،  ادلدينةعلى أساس مكاين/  أكحنفي( تمالكي،  مذىيبعلى أساس أك  (،تالعرب، الرببر، الصقالبة

 .(طرطوشي

حينما انكفأ العرب  ، فكانت سببا يف االحًتاب الداخلي يف عهد الوالةىذه اذلوية يف األندلس العديد من االضطراابت كقد سببت
ىػ( إىل فئات متحاربة  480 – 422يف عهد دكؿ الطوائف ت اأك حينما انقسمو  (1تعلى ذاهتم كانقسموا إىل عرب ديانية كعرب قيسية

 (2تعرب كبربر كصقالبة ىوايهتم حوؿ٘تحورت 

يكوف ف اذلوايت الكربل كاذلوايت الصغرل اتذكب فيه حيث/ اجلغرافيا متدة على كافة حدكد الوطن: فهي اذلوية ادلاما اهلوية الوسطى
، الذم تتفاعل فيو اذلوايت "ارض الوطن" وىيف األندلس اذلوية الوطنية  حاضنك يشكلها كيستوعبها كيعرب عنها،  حاضنلكل ىوية 

 .(3تالكربل كاذلوايت الصغرل

  

                              
 كما بعدىا. 259( ـ2016( حزيراف 54تالعدد  جامعة بغداد،ت دراسات يف التاريخ كاالاثر، "العصبية القبلية كأثرىا يف حكم األندلس" يليفل الفضلمثٌت ف (1ت
  .كما بعدىا 305ـ(  2011دار الكتب العلمية، بَتكت، ت الرببر كموقفهم من فتنة القرف اخلامس اذلجرمعبد القادر بوابية،  (2ت
ادلستول الوطٍت، فهي متغَتة بُت ىذه ادلستوايت ْتسب ادلصاحل كاخلطر الذم يتهددىا. انظر: دمحم عابد  إىل يالذايت إىل ادلستول احملل لف اذلوية تضيق كتتسع من ادلستو اجلابرم أ لير  (3ت

  .100 (1999 ،رب، ديسمد الثامن كالعشركف، العدد الثايناجملل ،كاآلداب، الكويتاجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف ت رللة عامل الفكر "ة كاذلوية الثقافية عشر أطركحاتالعودل" اجلابرم
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 القضية الثانية: الخصوصية األندلسية.

 امهت بشكل كبَت يف تشكل اذلوية األندلسية:اخلصوصية األندلسية اليت س ٘تظهراتتعددت 

   اخلصوصية اجلغرافية:

منذ ظهرت ك (1تـ بقيادة طارؽ بن زايد كموسى بن نصَت711ىػ/ 92سنة  لعرباك الرببر  ادلسلمُت من األندلس على يد ِتحتفُ 
اجلزء يف من حيث ادلكاف  تقعفهي ، فضالن عن ادلشرؽ ،ىااكر ا جيماجلديدة سلتلفة ع أف األرض ؤكدتعالمات  هاالسنوات األكىل لفتح

يف مسوىا كلذلك  (3تمائيمضيق يفصلها جنواب عن افريقيا ك (2تاعن جنوب فرنس عازلةجباؿ  تفصلهاك  ،أكركاب ارةقاجلنويب الغريب من 
  .عامل اإلسالـادلتصلة برا بغَت ىي كذا الوحيدة، ك فهي األرض األكركبية اإلسالمية  (4ت"ابجلزيرة ادلنقطعة"بعض أدبياهتم 

قاؿ ادلقرم" أعلم أف أبرض األندلس من اخلصب كالنضرة كعجائب الصنائع ف ،ذات طبيعة سلتلفة األندلس أدرؾ األندلسيوف أف
هي ، ف، كعوضهم هللا عن انقطاعهم عن بقية العامل اإلسالمي أبف ٚتع هبا صفاتو(5ت"كغرائب الدنيا ما ال يوجد رلموعو غالبا يف غَتىا

يف  أهوازية ،رفها كذكائهايف ع هندية ،كاجلواىر ادلعادفعلى  احتوائها يف صينية كاستوائها،يف اعتداذلا  ميانية كىواىا،طيبها  يف شامية"

 هم "أشعر الناس فيما كثره هللا تعاىل ببالدىم،ف أىلها كانعكس ذلك على (6ت سواحلها منافعيف  عدنية، معظم جبايتها ككثرة خَتاهتا

كانعكس ذلك بشكل ، (8تجنة اخللد على األرض ككصفوىا أبهنا، (7تكجعلو نصب أعينهم من األشجار كاألهنار كاألطيار كالكؤكس"
 (9تنتاجها الثقايف العاـ كخاصة األدب. جلي على

                              
 .222 (1957، 2 - 1رللة ادلعهد ادلصرم للدراسات االسالمية، العدد ت ي مكيلٖتقيق زلمود ع افتتاح االندلس،ـ(  853 ىػ/238ت ادللكابن حبيب، عبد (1ت
  .142( ـ1934، مطبعة السعادة،القاىرةت بركفنساؿليفي  قيق، ٖتصفة جزيرة األندلس منتخبة من الركض ادلعطار يف خرب األقطاراحلمَتم، أبو عبد هللا دمحم بن دمحم ادلنعم الصنهاجي، (2ت
  .431 (ـ1934،ؼعار ادلدار  اإلسكندرية،ت احلميدعبد  زغلوؿد سع قيقٖت ،األمصار عجائبيف  االستبصار ،رلهوؿ ؤلفم(3ت
، ٖتقيق جلنة احياء الًتاث العريب يف دار أك كتاب ادلرقبة العليا فيمن يستحق القضاء كالفتيا اتريخ قضاة االندلس ـ(1390ىػ/793تت بعد النباىي، أبو احلسن علي بن دمحم ادلالقي  (4ت

 .156( 1983دار اآلفاؽ اجلديدة، بَتكت، تاآلفاؽ اجلديدة 
 1/125،نفسوصدر ادل  (5ت
نفح ـ( 1631ىػ/1041التلمساين تت  ن دمحمشهاب الدين أٛتد ب، ادلقرم، 42ىػ(  1428، دار الكتاب العلمي بَتكت،ت بوابيةعبد القادر  قيقٖت ،األندلس خاتري ،رلهوؿ ؤلفم(6ت

 .4/43( بَتكت كالتوزيع،دار الفكر للطباعة كالنشر  ،4طتالبقاعي  دمحم ف الشيخيوس قيقٖت ،الرطيب األندلسالطيب من عطر 
 ىػ( صاحب كتاب ادلسهب( 584ت تنقال عن احلجارم ت. 1/155ادلقرم، نفح الطيب،  (7ت
 .136( 1979القاىرة، منشأة ادلعارؼ، ، 2طت، ٖتقيق السيد مصطفى غازم ديواف ابن خفاجة، ـ(1138 /ىػ533 تت عبد هللابن أيب الفتح بن  أبو إسحاؽ إبراىيم ،ابن خفاجة  (8ت

136. 
 األساسية، الًتبيةلة كلية رل "استثمار اللوف الشعرم كأثرىا يف األندلسيةالطبيعة " م صيهود فوازلؤ  ،120(ـ1966مصر، ادلعارؼ،، دار 3طت األندلسي األدبيف جودة الركايب،   (9ت

 كما بعدىا. 237( 2012، العدد الثالث كالسبعوف ، العراؽ،تجامعة دايىل
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سنة الداخل يف معركة ادلسارة  نعبد الرٛتفبعد انتصار  ،شجعت ىذه اخلصوصية األندلسيوف مبكرا على االستقالؿ السياسي
قياـ  كأعلن (2ت"لخليفة العباسيقطع الدعاء لالسياسي بُت الشرؽ كاالندلس فأقدـ على خطوة عززت االنفصاؿ ، (1تـ755ىػ/138

 .شعور االستقالؿ ، معززا لدل األندلسيُتادلستقلة عن الدكلة العباسية  كادلشرؽ اإلسالمي دكلة بٍت أمية

، كتغَتت طبيعة (3تسكاهناذابت بينهم إىل درجة كبَتة التمايزات القائمة على العصبية العرقية فلم تعد بقادر بعد مدة على التمييز بُت 
، (4ت"لبلدهنرل ذلك من أنساهبم، فال نكاد صلد عادلان كال أديبان إاّل كينسب ف" شديدم التعصب لبالدىم، االنتماءات فأصبحوا 

، كىذا "يسوغو مدل ٕتذر اإلحساس ٓتصوصية ادلكاف األندلسي لدل  دلكاف لديهم على نصيب األسدمفاضالت امدكانت كحظيت 
كتاب اإلقليم كشعرائو، حىت ال يكاد يوجد كاتب أندلسي، إال كىو يتخذ من الشعور ٓتصوصية األندلس كتفوقها خلفية كدافعا 

 (5ت.للتأليف كالكتابة"

  ية:هذه اخلصوصية امل

 كمع قياـ احلكم األموم (7تاألكزاعي ماـاماـ أىل الشاـ االكقلدكا مذىب ، (6تاإلسالـعلى  منذ سنوات الفتح األكىل أىل األندلس أقبل
إليها على يد عدد من طالب  ت تعاليموإىل مذىب االماـ مالك الذم دخلرمسية كبرعاية الدكلة األموية بدأت حركة ٖتوؿ  األموم

 .(8ت العلم من أىلها الذين تتلمذكا على يديو

  

                              
الكتاب ادلصرم، القاىرة، كدار الكتاب اللبناين، بَتكت،  دار، 2طت االبيارم، ٖتقيق، إبراىيم اتريخ علماء األندلسـ(، 1012ىػ/403 بن دمحم بن يوسف تتعبد هللاابن الفرضي،   (1ت

؛ ادلقرم، نفح 10 (اخلاصلي، القاىرة مكتبةت الطنجي، ٖتقيق دمحم بن اتكيت األندلسجذكة ادلقتبس يف ذكر كالة ـ( 1095ىػ/488؛ احلميدم، دمحم بن فتوح تت1/26 (1989
 .1/329الطيب: 

الثقافة،  دار، 3طت بركفنساؿليفي ، ٖتقيق ج.س. كوالف ك البياف ادلغرب يف أخبار األندلس كادلغربـ(، 1312ىػ/712ابن عذارم، أبو العباس أٛتد بن دمحم تكاف حيان   (2ت
 (ـ1980ادلصرية العامة للكتاب،  اذليئةت زكي، ٖتقيق أٛتد كماؿ هناية األرب يف فنوف األدبـ( 1332ىػ/733؛ النويرم، شهاب الدين أٛتد تت2/48 (ـ1983بَتكت،

23/345. 
  .E. Levi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulman, Paris. 1950, T. 1, p 19 (3ت
 .3/8(ـ1969الكتاب العريب بَتكت  دارت اإلسالـظهر أٛتد أمُت،   (4ت
 .18ـ( 2015ادلركز العريب لألْتاث كدراسة السياسات، بَتكت ،، 1طت ادلفاضالت يف األدب األندلسي الذىنية كاألنساؽأدم كلد أدب،   (5ت
 .93(النهضة العربية، بَتكت. د.ت دارت األندلساتريخ الدكلة األموية يف عبد اجمليد نعنعي،  (6ت
 3/230ادلقرم، نفح الطيب:  (7ت
انظر: احلميدم، . 58 (ـ1989اب اللبناين، بَتكت، الكتاب ادلصرم، كدار الكت دارت االبيارمٖتقيق إبراىيم اتريخ افتتاح األندلس، ـ(، 977ىػ/368دمحم بن عمر تت  ابن القوطية، (8ت

، 3/117ـ(1967ـ(، ترتيب ادلدارؾ كتقريب ادلسالك، ٖتقيق أٛتد بكَت زلمود تمكتبة احلياة، بَتكت، 1149ىػ/544، القاضي عياض، عياض بن موسى تت 46جذكة ادلقتبس: 
        .  2/46ادلقرم، نفح الطيب: 
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ال  فهولسهولتو كبساطتو  تهملعقلي تومالءمك  ،(1تلبداكة الغالبة عليهمعلل ابن خلدكف انتشار ادلذىب ادلالكي يف ادلغرب كاألندلس اب
كأين بفيلسوؼ ك " :علق أحد الباحثُت على ىذا الرأم بقولوك  (2تيعوؿ على استخداـ الرأم أك اجلدؿ بقدر ما يعتمد على النص كالنقل

ألف  (3ت"التاريخ العظيم سها عن أف رسالة دمحم اخلالدة، كشريعتو السمحة، إمنا جاءات للناس كافة، كأهنما صاحلتاف لكل زماف كمكاف
األندلس يف االستقالؿ عن اخلالفة العباسية رغبة أمويي " بػ ، حسبما ارأتل البعضمتعلقةباحث إبراىيم بوتشيش لالقضية كما أشار ا

مناىضة فقهاء اىل  هسبب انتشار يف اآلخر كيدخل يف ذات السياؽ ما ذكره البعض  (4ت"كعن الدكلة الفاطمية اليت تبنت ادلذىب الشيعي
 (5تيف العراؽ. حناؼفقهاء ادلالكية لفقهاء األ

: "مذىباف انتشرا يف بدء ، إذ قاؿذلك األندلس، كقد أدرؾ ابن حـزيف انتشار ادلذىب ادلالكي يف مهما دكرا العامل السياسي  لعب
مذىب أيب حنيفة كمذىب مالك عندان ابألندلس فإف حيِت بن حيِت كاف مكينا عند السلطاف مقبوؿ القوؿ  :أمرمها ابلرائسة كالسلطاف

تدخل ذلك كيؤكد  (6تصحابو كمن كاف على مذىبو"يف القضاة ككاف ال يلي قاضي يف بلد األندلس إال ٔتشورتو كاختياره كال يشَت إال أب
لـز االمَت يف ذلك فقد أتوجيهات صرحية كمضمرة،  ، فقد كرد عن أمراء بٍت أميةعلى الناسكفرضو  بواضح يف دعم ادلذىالالدكلة 
ابنو نظر طويال يف  ىػ( 366 - 350تاحلكم  األمَت صرحك  (7تكالفتول عليوكصَت القضاء  ،والناس ابتباعىػ( 180 -172ت ىشاـ

كأصبح ىناؾ تالـز ، (8تمنو أسلمفلم ير مذىبا من ادلذاىب غَت ادلذىب ادلالكي  ،ما صنف من اخبارىم اىل يومو أكقر  ،اخبار الفقهاء
األكىل مل خيالفوا مذىب االماـ مالك إال يف  حىت أهنم طيلة اخلمسة قركفبُت األندلس كمذىب مالك ككوف ذلم ذلك خصوصية دينية 

 .(9تضلو ست مسائل

  

                              
      .3/1020(1952،، القاىرةالبياف العريب جلنةت الواحد كايف، ٖتقيق عبد كتاب ادلقدمة،  ، عبد الرٛتن بن دمحمابن خلدكف (1ت
      .1088 /3 ادلصدر نفسو: (2ت
     .30( 1985فرباير  ،245، عدد ادلغربت احلقرللة دعوة  "،كأثرىا يف صياغة مذىبنا ادلالكي البيئة"دمحم العمراين،  (3ت
 .281/ 1(:ىػػ1422عقد بديب عاـ  ،مج 7ت ْتوث كأعماؿ ملتقى "القاضي عبد الوىاب البغدادم ادلالكي" ،ابدلغرب كاألندلسإبراىيم القادرم بوتشيش، نشأة ادلدرسة ادلالكية  (4ت
           .41 - 25 (1982شتنرب -/ غشت1402ذك القعدة -شواؿ 224العدد ت احلقدعوة  رللة"، ابدلغربأسباب انتشار ادلذىب ادلالكي كاستمراره ، "عبد هللااجلرارم، عباس بن انظر:  (5ت
، ادلقرم، 360 :، احلميدم، جذكة ادلقتبس164 /1(ـ1978ادلعارؼ، مصر،  دارت ضيف، ٖتقيق شوقي ادلغرب يف حلى ادلغربـ(، 1286ىػ/685علي بن موسى تت ابن سعيد،  (6ت

      .1/337:ادلقرم، نفح الطيب 
كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية ادلغربية  نشرت حجيإبشراؼ دمحم ، حقق ادلغرب عن فتاكل أىل إفريقية كاألندلس كادلغربادلعيار ادلعرب كاجلامع  الونشريسي،ِت بن دمحم أٛتد بن حي (7ت

 .6/356 (الرابط، كدار الغرب اإلسالمي بَتكت
           .6/357 ادلصدر نفسو: (8ت
 .117(1996كزارة األكقاؼ، ادلغرب، ت يف إطار ادلذىب ادلالكينظرية األخذ ٔتا جرل بو العمل يف ادلغرب انظر: عبد السالـ العسرم،  (9ت
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  :لغويةاخلصوصية ال

كأقبل  (1ت"العايلدب دائما يف احملل األكؿ؛ فكانت لغة العلم كاأل" ، ككانت الفصحىشيوعا كاسعا يف األندلس اللغة العربية شاعت
إاّل لغة العرب كآداهبا  ـويإف ادلوىوبُت من شبّاف الّنصارل ال يعرفوف ال"ارك القرطيب يقوؿ ، كىذا ما جعل الفها بشدةالناس على تعلم

قت الذم اضمحلت حىت أصبح "من ادلعتاد أف يكوف للنصراين إمساف، عريب، كاسباين، يف الو  (2ت"يف هنم هايكيؤمنوف هبا، كيقبلوف عل
  (3ت"اللغة الالتينية

كثَت من التحريف يف ألسنة ادلتحدثُت انذُلا  " جديدة فظهرت لغة  (4ت كخاصة اللغة ،على نواح عديدةيف األندلس التداخل اجملتمعي أثر 
ىذا إىل" انتشار اللغة الشعبية ادلسماة األعجمية كوسيلة  كأدل (5ت"ختالؼ بينها كبُت لغتهم األصليةمن الناطقُت هبا لشدة اال

سمى األخلمادية تك  (6تللتخاطب بينهم، أك اللطينية كىي مزيج من الالتينية كالعربية كالرببرية، حيث تكلمها الناس يف حياهتم العامة"
ب لي ابألندلس: ادلوضوع ادلعركؼ ابمسهم  ركدا"ابن حـز  فذكرىي بال شك ليست كالعربية، ك   (7تكىي ٖتريف اسباين للفظ العجمية

كالـ أىل   شهيدابن  لذلك انتقدك  (8تبشمايل قرطبة، كىم ىناؾ إىل اليـو على أنساهبم ال حيسنوف الكالـ ابللطينية، لكن ابلعربية فقط"
ما على مستول الكتابة أ (9ت"أعجميةمسة، إمّنا لكنة  ليوع بيافلل كال ،ريقط إليو للفراىيدمعمل، كال  يوف يبويولس يساألندلس بقولو: "ل

هبم ليأخذ امسهم مثل ما للكوفة خطها  اخاص اأندلسي اخط واعاخًت ألنفسهم طريقة مغايرة دلا كاف عليو احلاؿ يف ادلشرؽ فصنعوا  فقد
 .(10تكلفارس خطها

 

  

                              
 .49(1959مطبعة جامعة دمشق، ت األندلسيالطبيعة يف الشر الركايب،  ودتج (1ت
 .486-485(1955مكتبة النهضة ادلصرية، القاىرة، ت مؤنس ُت، نقلو إىل العربية حساتريخ الفكر األندلسيابلنثيا، جنثالث،  (2ت
 .72ـ(1989القاىرة، ت القطوؼ الدكاين يف التاريخ االسباينعبادة كحيلة،  (3ت
          .19(2004ادلؤسسة العربية للّدراسات كالّنشر، ، 1طت دراسات يف التفاعل احلضارم كالثقايف يف األندلس زماف الوصلجرار،  صالح (4ت
 335 ـ(1940، 347العدد ت الرسالةرللة  "ع اللغاتصرا  ،"كايفعلي عبد الواحد  (5ت
 .421دار الكتاب ادلصرم، دار الكتاب اللبناين، القاىرة، بَتكت( ت العالقات بُت األندلس اإلسالمية كاسبانيا النصرانية يف عصر بٍت امية كملوؾ الطوائف، مرجب عبد احللي (6ت
  85ـ (1994دار ادلعارؼ، القاىرة،ت، ترٚتة الطاىر اٛتد مكي ا الغربيةالًتبية اإلسالمية يف األندلس أصوذلا ادلشرقية كأتثَتاهتخولياف ريبَتا،  (7ت
، (8ت  .443 ـ(1983، بَتكت –دار الكتب العلمية ت، ق جلنة من العلماء إبشراؼ الناشر، ٖتقيٚتهرة أنساب العربـ(، 1063ىػ/456علي بن أٛتد بن سعيد تت  ابن حـز
 269 - 268، 1، ؽ1( مج 1997،دار الثقافة، لبناف تإحساف عباس  قيقٖت ،أىل اجلزيرة الذخَتة يف زلاسنعلي بن بساـ الشنًتيٍت،  (9ت
 .129، أدم كلد أدب، ادلفاضالت (10ت
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  ية:ثقافاخلصوصية ال

تضفي لستجيب لدكاع بيئية كاجتماعية ت، يف عصر اخلالفة األموية بدأتحىت  عصر اإلمارة طيلة ثقافة ادلشرؽ ةاألندلسي ثقافةال حاكت
قبل عصر اخلالفة  الهنم كانوا (1تبكتب ادلشارقة دراسة كشرحان كمعارضة كرّدان كاختصاران،  أكال، اشتغل األندلسيوف، فطابع احمللية اعليه

ابن  قررك ، (2تبسبب كضعهم من ادلشارقة صيكوف مركب نق يكادفقد أحس األندلسيوف ٔتا  ،بنوع من التخلف عن ادلشارقةحيسوف 
"إف أىل ىذا األفق أبوا إاّل متابعة أىل ادلشرؽ، يرجعوف إىل  ذكرذلم، فم ادلثل األعلى كينظركف إليهم على أهن ميقلدكهن مأهنَ  بساـ

أخبارىم ادلعتادة رجوع احلديث إىل قتاده، حىّت لو نعق بتلك اآلفاؽ غراب، أك طَن أبقصى الشاـ كالعراؽ ذابب، جلشوا على ىذا 
 (3ت.صنما، كتلوا ذلك كتاابن زلكما"

 ادلشارقة على األندلسيُت يف ادليادين ادلختلفة، فالشاعر األندلسي جعونة بن الصمةاألعالـ يف إطالؽ أمساء دلشاهبة برزت عقدة اك 
، اجلزيرم شبو بعبدادللك الزايت يف البالغةك ، كثَتدلسي بكأيب الربيع سليماف األن ،كأيب بكر ادلخزكمي ببشار كاف يدعى عنًتة،  الكاليب

 (4ت.كابن قزماف يف الزجل كادلتنيب يف الشعر

 فجاء "التاريخ"ـ( يف كتابو 852ىػ/ 238عبد ادللك بن حبيب ت معزلاكالت الكتابة التارخيية األكىل من ادلشرؽ، كبرز ذلك  تنفكمل 
مقلدا ، "العقد"ـ( يف 940/ ى328 كابن عبد ربو ادلالقي تت،  تؤلف كما ألف أىل ادلشرؽ نشأت طائفة مث (5تعلى غرار فعل ادلشارقة

 .(6ت"وف األخبارعي" قتيبةكتاب ابن 

يف ادلشرؽ  همبعض وكاجهخاصة بعد ما (7تالتاريخ لديهم يبتدئ ابألندلس كينتهي هبا أصبح مث جاء جيل الحق مل يرتبط ابدلشرؽ بل
الذم دخل األندلس ، كليست ىذه الصورة ببعيدة عن ذىن اللغوم القايل (8تنظرة أقل ما ديكن أف توصف أهنا نظرة ازدراء لألندلس

 .(9تالناصر لدين هللا  أايـ

                              
 59 ـ(1981لبناف: بَتكت،  دار الثقافة، ،6طت كادلرابطُتاتريخ األدب األندلسي عصر الطوائف إحساف عباس،  (1ت
 113 (ـ1997اجليل، ، لبناف: بَتكت، دار 1طت كاألندلساتريخ الفلسفة اإلسالمية يف ادلغرب  ،دمحم إبراىيم الف ّيومي (2ت
 .12/ص  1ؽ  /1، مج ابن بساـ الشنًتيٍت، الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة (3ت
 .347 - 346أدم كلد أدب، ادلفاضالت:  انظر ذلك يف: (4ت
 .105(ـ  2002 األردف، للنشر،مؤسسة ٛتادة  ،1طت األندلسعلم التاريخ يف  بٍت ايسُت،يوسف  (5ت
 .23 /3:ـ(1969 ،بَتكت ،لبنافدار الكتاب العريب، ، 5ط،  ج 4ت ظهر اإلسالـ ،أٛتد أمُت (6ت
 انظر تفصيل ذلك يف ادلرجع نفسو. (7ت
 .21/ 3 ، نفح الطيب:ادلقرم (8ت
 .75/ 1: ادلصدر نفسو (9ت
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عن اخلالفة العباسية يف  يإعالف اخلالفة األموية األندلسية كانفصالو الركح على يظهر أف اقداـ اخلليفة األموم عبد الرٛتن الناصر
 يف نفسية األندلسيُت فكرة االنفصاؿ الثقايف أيضا. عزز ادلشرؽ قد

ادلشرؽ رأت أف تلتفت إىل نفسها بتعميق شخصيتها العلمية كإبراز  لىع االعتمادرب ثالثة قركف يف فبعد أف قضت األندلس ما يق
كاستقالذلا الشخصي عن  ذاهتاتتخذ قالبان جديدان كشكالن مغايران دلا سبق فضالن عن سعيها إىل إثبات  فيهاكبدأت احلركة العلمية  ،ذاهتا

ة يف األندلس " ظهور الركح أك الشعور ابألندلسية، كقد بدا كاضحان يف احلياة الثقافي خَت ما يعرب عن استقالؿككاف من ، (1تادلشرؽ
 .(2تعنايتهم ّتمع تراثهم ككتابة اتريخ األندلس، كالًتٚتة ألعالمها يف ٚتيع ادليادين

، "يف مواجهة "ادلشرؽ أندلسياثقافيا دفاعا ـ( أف يقدـ 1064ىػ/ 456تحـز أدل ىذا اإلنتاج الثقايف الضخم من األندلسيُت اببن 
قد ذكران من آتليف أىلو ما إف طلب مثلها بفارس، كاألىواز كداير مضر كداير ربيعة كاليمن  ك"فأّلف رسالة يف فضل األندلس، 

ىػ/  685ابن سعيد ادلغريبت ـ( ك 1232ىػ/ 629ت تالشقندمامساعيل بن زُل َمد  وتبع، ك العراؽ كاستثٌت ، (3تكالشاـ، أعوز كجود ذلك"
  .(4تذات النهجعلى ـ( 1286ىػ/ 

، (5تظهر االٕتاه احملافظ يف صورة جديدة ابتعد هبا عن التقليد احلريف للمشارقةف، سي يف فًتة اخلالفة مرحلة متميزةبلغ الشعر األندل
فيو كتاب الزىرة أليب داؤكد الظاىرم، لبياف فضل ك٘تيز شعراء  معارضاـ( كتابو احلدائق 976/ ىػ 365فكتب اٛتد بن فرج اجلياينت 

أىل األندلس كعاب على طائفة منهم أهنم  اءكأكد على ذلك ابن بساـ الشنًتيٍت الذم انبعث يؤلف كتااب يف فضائل شعر ، (6تاألندلس
فغاظٍت منهم ذلك، كأنفت شلا ان، فقاؿ "ال يركف حجم أنفسهم كمقدار ابداعهم الذم يوازم ابداع ادلشارقة بل يتفوؽ عليهم أحيا

ىنالك، كأخذت نفسي ّتمع ما كجدت من حسنات دىرم، كتتبع زلاسن أىل بلدم كعصرم، غَتة ذلذا االفق الغريب اف تعود بدكره 
 . (7تككفور علمائو" أدابءهأىلة، ك٘تج ْتاره ٙتادان مضمحلة، مع كثرة 

                              
 ػ 181 (ـ1993الرايض،  مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسالمية،ت، يف عصر ملوؾ الطوائف يف األندلساحلياة العلمية  ،سعد عبد هللا البشرم (1ت
 .12ـ( 1999دمشق ، 1طت ترٚتة انيف أبو كـر ،ادلصادر التارخيية العربية يف األندلس، بويكا ؾ. (2ت
 .1/1/133الذخَتة:  بساـ،كابن  ،158-3/156 :النفح ادلقرم، ، كأكردىا:1/251( 1987الدار العربية للدراسات كالنشر،  ،2طت رسائل ابن حـز األندلسياحساف عباس،  (3ت
 .ـ1968األكىل: الطبعة ، دار الكتاب اجلديد (امساعيل بن دمحم الشقندم، ابن سعيد االندلسي، أبو دمحم علي بن حـز األندلسيت فضائل األندلس كأىلهاصالح الدين ادلنجد،  (4ت
 .28ـ(  2012أـ الكتاب للنشر كالتوزيع، اجلزائر،  دارت الًتكابدكرادلوشحات كاألزجاؿ األندلسية كأثرىا يف شعر الدكتور دمحم عباسة،  (5ت
 ـ(. 2003، ٚتعو كرتبو كشرحو دمحم رضواف الداية تاندم تراث االمارات، أبو ظيب احلدائق كاجلناف من أشعار أىل األندلس، (،ـ976/ ىػ365ت أٛتد بن دمحم بن فرج اجلياين (6ت
 .12/ 1/1:ابن بساـ الشنًتيٍت، الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة (7ت
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اذلجرم يتلمس الطريق إىل أندلسيتو، ألنو ْتكم ما لو من بيئة متفردة، كظركؼ متميزة، بدأ األدب األندلسي منذ القرف الثالث كما 
، كىو من الفنوف اليت" أغرب هبا أىل ادلغرب ظهر فن التوشيح يف األندلسف (1تمن شأنو أف خيتلف بعض االختالؼ عن أدب ادلشرؽ"

وانتو الثقافية كاللغوية كاالجتماعية كالدينية كالعرقية، بعيدا عن دار ليكوف تعبَتان عن ثقافة رلتمع تفرد يف مك ، (2تعلى أىل ادلشرؽ"
  .(3ت"ادلشارقة فيما بعد اإلسالـ يف ادلشرؽ، كليكوف استنباطان أندلسيان خالصان عد من مفاخر أىل األندلس اليت شاركهم فيها

أبو بكر نبغ فيهم خاصة بعدما ، يامشرق لم يبقف هنجا جديدا، (4تىػ( 243 تت ادلشرقي زرايب ادلوسيقى األندلسية بعد شًتعتاكما 
 (6تإليو تنسب األحلاف ادلطربة ابألندلس اليت عليها االعتماد""الذم ، (5ت"فيلسوؼ األندلس كإمامها يف األحلاف"( ىػ529ت ابن ابجة ت
 (7ت.ما سواىا" اقًتح طريقة يف الغناء ال توجد إال يف األندلس، ماؿ إليها طبع أىلها، فرفضواك" (6تاالعتماد"

 (8تدييلوف اىل ارتداء السواد لبس البياض يف احلزف على عكس اىل ادلشرؽ الذين كااعتادأهنم  كشلا ٘تيز بو أىل األندلس يف اببة اللباس

 .(9تفة بٍت العباسلاستنوا ذلك من عهد بٍت امية قصدان دلخاك 

  

                              
 .132أدم كلد أدب، ادلفاضالت:  (1ت
 .250/ 2ادلقرم، نفح الطيب:  (2ت
 .314ـ( 2013اجمللد احلادم كالعشركف، العدد األكؿ، يناير، ت، رللة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية "دراسة فنية عركضية ادلوشحات األندلسية"عبد الرٛتن،  عبد هللا دمحم أٛتد (3ت
 .428 ادلقدمة:، خلدكف ابن (4ت
 .119/ 2( ـ1978ادلعارؼ، مصر،  دارت ضيف، ٖتقيق شوقي ادلغرب يف حلى ادلغرب ،ـ(1286ىػ/685يد، علي بن موسى تت ابن سع(5ت
  .185/ 3:نفح الطيب ،ادلقرم (6ت
 .115ـ( 1968، 4-2، العدد 21، تالسنة رللة أْتاث اجلامعة األمريكيةاٛتد التيفاشي، "متعة األمساع يف علم السماع"، ٖتقيق دمحم بن اتكيت الطنجي، (7ت
 .378/ 1:نفح الطيب  ادلقرم،؛ 506/ 1/1 الذخَتة:ابن بساـ،  (8ت
دار العلم للجميع، بَتكت، ت بدكم، ٖتقيق ابراىيم االبيارم كحامد عبد اجمليد كاٛتد اٛتد ادلطرب من إشعار أىل ادلغربىػ(،  544ابن دحية، أبو اخلطاب بن احلسن بن علي تت (9ت

1955) 1 /22. 
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 كتب التراجم األندلسية. مفهوم وضوابط –لقضية الثالثة: األندلسي والغريب ا

 كخاصة ،"الغريب"ك "األندلسي" يٖتت مفهوم ،صرحيا يف ادلصادر األندلسية يظهر بدأ صوت إدراؾ األندلسيُت لتميزىم عن اآلخرين
 تزامن مع نضج فكرة األندلسية عند األندلسيُت بعدما منحهمت منذ القرف الثالث اذلجرم الذم كتب الًتاجم العديدة اليت ظهر   يف

 .الناصر األموم االستقالؿ التاـ عن ادلشرؽ إبعالنو خالفة أموية أندلسية

ألف يف الذم  (1تقواعد علم التاريخ يف االندلسكاضع (ـ 955ىػ/  344أٛتد الرازم تت  ادلؤرخ معمنذ فًتة مبكرة الغرابء  فهـوم ظهر
ف فذكر علماء كل مدينة حسب ٗتصصاهتم ادلد رتبو علىك  (2ت"االستيعاب يف مشاىَت أىل األندلس" منهايف اترخيها كتبا عديدة 

كبذا يكوف أكؿ من التفت إىل مسألة التمييز بُت  (4تاباب للغرابء الطارئُت عليها ،أندلسية علماء كل مدينةذكر  عقبأفرد ك   (3ت،العلمية
 الًتاجم تًتدد يف كتب ادلفردة أصبحتللضوابط ادلائزة بُت الفئتُت، ك  ةدقيق معرفة دكفلفظة "الغرابء"  استخدـك  ىماالندلسيُت كغَت 

 .تمايزة عن بقية مناطق العامل اإلسالميادلكىي تعكس تفكَتىم أبندلسيتهم ، األندلسيُت أمساءالزمة عقب متك

 ذلذه القضيةكالصلة، الذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ كتابو   مقدمة يف ـ(1301ىػ/703تت  دمحم بن عبد ادللك ادلراكشي تعرض ادلؤرخ
  :، كذكرحسب رؤية العلماء األندلسيوف

 كافق ذلك االسماألندلسيُت ٔتن  العلماء عَقبا كل اسم من أمساء، قد ابن الفرضي كابن بشكواؿ كابن الزبَت كابن األابر أف -
 .من الغرابء

 لس سواء كاف أصلهم منها أك من غَتىا.أف مفهـو الغرابء برأيهم يشمل القادموف لألند -

  .أقر أف ىذا الفهم األندلسي للغرابء ىو فهم سلالف دلا سار عليو احملدثوف من أىل ادلشرؽ -

 .(5تما سار عليو أىل األندلس يف ىذا التصنيف ادلعتمد على مكاف الوالدةاعتمد ىو  -

تت ، عبد هللا بن يوسفابن الفرضي (1ت"األندلسيةأصحاب معاجم الًتاجم "شيخ علماء األندلس مع سَت توثيق بدأ 
 ،كل حرؼ إىل عدة أبوابسم  كق(3تجمحسب حركؼ ادلع كرتب أمساءىم (2ت" اتريخ العلماء"الذم ألف كتاب ـ(1012ىػ/403

 (4تك"أفرد يف هناية كل ابب قائمة أبمساء الغرابء يف ذلك الباب".

                              
 .196 (ـ1973بَتكت،  –الكتاب العريب  دارت مكي ، ٖتقيق زلمودادلقتبس من أنباء أىل األندلسـ(، 1076ىػ/469ابن حياف، حياف بن خلف تت  (1ت
 .282/ 1( ـ1995بَتكت،  –دار الفكر ت اذلراس، ٖتقيق عبد السالـ التكملة لكتاب الصلةـ(، 1260ىػ/658ابن األابر، دمحم بن عبد هللا القضاعي تت (2ت
 .166 -165بٍت ايسُت، علم التاريخ يف االندلس: (3ت
 .166ادلرجع نفسو:  (4ت
 .205/ 1: ادلراكشي، الذيل كالتكملة (5ت
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الشخص فقط، فاف كلد يف األندلس فهو أندلسي، كإف كلد يف غَتىا  كالدةعلى مكاف  األندلسية يف ٖتديد اذلويةابن الفرضي اعتمد 
ردحا  كعاش فيها ػ(ىػ 330 سنةايل تأاب علي الق بغدادمالعامل ال قد قدـ إليها، فكعاش فيها بعد ذلك حىت كفاتو فانو من الغرابء عنها

ىذه النظرة  ساقا معكات ،(5تالغرابء يفلديو بل بقي  يتحوؿ أندلسيامل كدفن فيها، لكنو  ىػ( 356ت ت شلاتو حىت طويال من الزمن
حدثنا يزيد بن عمر ول كركده أندلسيان يف سند حديث "س شيئاعنو من ال يعرؼ ابن الفرضي عَد ، فقد ادلؤس س ة على مكاف الوالدة

 .(6تفأفرد لو ترٚتة ابعتباره أندلسيا ،"األندلسي

األندلسي" ىو من ـ( الذم ارأتل أف "1063ىػ /456 تتاألندلسي لفقيو ابن حـز ا بو ـما قايض من ىذه النظرة يقف على النق
األندلسي الذم مات  عَد الشاعر ابن ىاينكما أندلسيان،   البغدادم، القايل بناء عليو أصبحمات فيها بصرؼ النظر عن مكاف كالدتو، ف

، كىو ادلنهج الذم سار عليو علماء ادلشرؽ مثل ابن سعد يف كتابو فاةاذلوية بذلك اعتمادان على مكاف الو  ، كحدد(7تمصراي يف مصر،
 (8ت،يف ترتيبهم حسب ادلدف اليت استقركا فيها التقسيم اجلغرايف كاعتربه عامال مهما ثو عن طبقات التابعُتعند حديإذ راعى  ،الطبقات

 .(9تادلراكشي من سلالفة األندلسيُت للمشارقة يف ىذه القضيةكىو ما أشار إليو ابن عبد ادللك 

خلف بن عبد ادللك بن كمن أبرزىم  عليو، علماء األندلس لرصد أمساء العلماء الالحقُت كصلوك  ابن الفرضي ابىتماـٍ كبَتٍ حظي عمل 
ترتيب الرجاؿ يف كل ابب، على تقادـ قصدت إىل "ما فعل ابن الفرضي، ك، ففعل (10ت"الصلة"( يف كتابو ـ1183/ىػ578تبشكواؿ

 (11تكفياهتم كالذم صنع ىو رٛتو هللا".

كالغريب ىو من كلد  ،ندلسىو من كلد يف األ ي، فاألندلسالفرضيابن حاكى  بل ابن حـز يف ٖتديد اذلوية،نظرة مل يتأثر ابن بشكواؿ ب
كاستوطن مكة كصار من جلة شيوخها" كمل يعد إىل األندلس ـ( كلد يف قرطبة 833ىػ/219 تتاذلمداين ، فأٛتد بن موسى هاخارج

                                                                                               
 .99ىػ(  1406، 2، طكالثقافة كالعلـونشر ادلؤسسة العربية للًتبية ت اجلغرافيا كاجلغرافيوف يف األندلسحسُت مؤنس،  (1ت
(، كانظر عنو الدراسة ـ1989الكتاب ادلصرم كدار الكتاب اللبناين، بَتكت،  دارت االبيارم، ٖتقيق إبراىيم العلماء اتريخ (ـ1012ىػ/403عبد هللا بن دمحم بن يوسف تت ابن الفر ضي، (2ت

 .344 - 291بٍت ايسُت، علم التاريخ يف االندلس: ادلوسعة يف: 
 .9 -1/8:ابن الفر ضي، اتريخ العلماء (3ت
 .331- 330بٍت ايسُت، علم التاريخ يف االندلس:  (4ت
 152، 113، 112، 1/110: كذلك  ( انظر221ت1/120الفرضي، اتريخ: ابن (5ت
 (1567ت 2/229( 293ت1/149(259ت 1/135( انظر1608ت2/246:الفرضي، اتريخ ابن (6ت
، علي  (7ت  176-2/175 (ـ1987العربية للدراسات كالنشر، بَتكت،  ادلؤسسةت عباس، ٖتقيق إحساف رسائل ابن حـزـ( 1063ىػ/456 تتسعيد  بن أٛتد بنابن حـز
 .18 (ـ2014، سنة 1/ 15الثامن، عدد  اجمللدت اإلسالميةرللة كلية العلـو ، "دراسة يف السَتة النبوية -ابن سعد كمنهجو يف الطبقات الكبَت" كآمنو دحاـ، دمرايض ىاشم ىا (8ت
 .205/ 1: ادلراكشي، الذيل كالتكملة (9ت
 .6/ 1(ـ1989بَتكت،  –الكتاب ادلصرم كدار الكتاب اللبناين  دارت االبيارم، ٖتقيق إبراىيم الصلةـ(، 1183ىػ/578ابن بشكواؿ، خلف بن عبد ادللك تت  (10ت
 .25 -1/24:ادلصدر نفسو (11ت
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، كما فعل يف تراجم بقي حسب رأم ابن بشكواؿ أندلسيان كونو من مواليد األندلس، كترجم لو يف األندلسيُتك  (1ت"بل مات يف ادلشرؽ
سنوات، كسكنها  كىو ابن ٙتاين قرطبة"كقدـ إىل  لذم كلد يف تيهرتـ( ا1004ىػ/395 تتبينما أٛتد بن قاسم  (2تغَته من العلماء.

ـ( يف علماء األندلس " من مواليد مدينة 1056 ىػ/448الرعيٍتت ت  كترجم لقاسم، (3تبقي لديو يف الغرابء كسكنها كمات فيها"
قاسم ىذا  " ككتب إيل القاضي أبو الفضل بن عياض يذكر أف أصل ، تعليقا يبُت نظرتو يف الغرابء فقاؿ:ادلرية" مث ذكر يف هناية الًتٚتة

 ."(4تفيجب أف يذكر يف الغرابء من سبتو كهبا كلد،

قا من حبو الشديد لبلده انطال لكتاب الصلة ةالتكملو فألف كتاب ـ(1260/ىػ658ت تالقضاعي دمحم بن عبد هللا ، أما ابن األابر
إفراطا يف التعصبتلألندلس( الذم  ، من ضمن علمائها " كأداه ذلك حسب ادلراكشي إىل احتساب بعض العلماء الغرابء (5تاألندلس

 (6تكاف الغالب عليو، حىت غال فيو"

يف التمييز بُت األندلسي كغَت  ،كتاب الًتاجم كابن الفرضي كابن بشكواؿ  من سبقو من الذم سار عليوسار ابن االابر على النهج 
أكردىا يف كتابو حينما أحلق يف كل حرؼ من كظهر ذلك بوضوح يف الًتاجم اليت ، اعتمادا على مكاف الوالدة "بالغري“ األندلسي

مدينة  منأصلو  غريبا كمل يعًتؼ بو أندلسيا، ابلرغم من يوبقي لد دمحم بن يوسف الوراؽادلؤرخ ف، (7تحركؼ كتابو اباب خاصا ابلغرابء
ككذا احلاؿ مع دمحم بن عياض  (8تابلقَتكاف، فولد دمحم كنشأ تونس إىل لكن أابءه انتقلوا منهاك يف قرطبة  كعاش كادم احلجارة األندلسية

مدينة بسطة األندلسية، كلكنو من مواليد مدينة سبتة، كقدـ لألندلس كعمل هبا طيلة حياتو كتويف هبا،  إىلأصلو  نتميالذم ي اليحصيب
 (9ت.ابن األابر أندلسيا عندلكنو مل يصبح 

، أمهها أخرل العتبارات ها بلمل يولدكا في شخاصٕتاكزىا ألبل ، اعتمادا على مسقط الرأس األندلسيةاعتبار  يفمل يكتف ابن األابر 
" من من األندلسيُت، فهو لديو ادلولود يف تونس/ أك ادلهدية،، ىػ( 620ت ت دمحم بن عيسىابن ادلناصف،  احتسابومثل  التميز العلمي

كذكره يف الغرابء ال يصلح ضنانة بعلمو على  نو أبو عبد هللا ىذا كنشأ،أىل قرطبة كخرج ابوه عيسى فاستوطن افريقية كهبا كلد اب

                              
 .(73ت 74-1/73: ادلصدر نفسو (1ت
 .(147ت119(، 122ت105(، 94ت86-85(، 93ت85(،11ت1/36: ادلصدر نفسو (2ت
 (182ت 1/140: ادلصدر نفسو (3ت
 .2/688: ادلصدر نفسو (4ت
 .1/6التكملة: ابن األابر،  (5ت
 .1/11ادلراكشي، الذيل كالتكملة:  (6ت
 .238، 225، 193، 104، 85، 33، 16/ 4، 242، 170، 111، 104، 50/ 3، 302، 209، 182، 160/ 2، 251، 217، 198، 1/190: ادلصدر نفسو (7ت
 .155/ 2: ادلصدر نفسو (8ت
 .159/ 2: ادلصدر نفسو (9ت
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الذم كاف الغالب عليو حىت  ،يف التعصب أبنو قد أفرط" ابن األابر هتاـكتعليل ابن عبد ادللك ادلراكشي للمسألة عرب عنو اب (1تالعدكة"
، فقد ٛتل أاب عبد هللا ابن األابر على ذكره إايه  "كقبحفقاؿ يف ترٚتة ابن ادلناصف  ذلككأعاد ادلراكشي  (2غال فيو" هللا احلسد ادلذمـو

 .(3ت"يف األندلسيُت تشبعا ذلم ببعض ما ذكرانه بو كختم رمسو ٔتا نصو: كذكره يف الغرابء ال يصح ضنانة بعلمو على العدكة

كل يف  عقب  فيو على هنج سلفيو إذسار ك ،(4تكتاب" صلة الصلة"  ـ(1308/ػى708 تتالزبَت بن  مياىر ، اٛتد بن ابالزبَتابن ألف ك 
، فهم أكلئك الذين كلدكا يف األندلس، فذكر مثال كمل يبتعد فهمو للغرابء عمن سبقو (5تحرؼ ذكر فيو األندلسيُت بباب ذكر فيو الغرابء

غرب  مواليد كونو من  غريبا الرٛتنموسى بن عبد بينما أبقى كالده  (6تكلد يف غرانطة ألنوعبدهللا بن موسى الصنهاجي، يف األندلسيُت 
 .(8تمن مدينة مالقة األندلسية نو كلد يف مدينة فاس، مع أف أصلوعبد هللا بن أيب القاسم األنصارم، يف الغرابء ألكعد (7تالعدكة

من ظن أنو أندلسي دكف أف ديتلك ادلعلومة الدقيقة  همحيث أدخل فييف قضية احتساب األندلسيُت، كقد كاف ابن الزبَت متساىال 
كاعتمد أحياان  (9تعلى ذلك لدكف أف يقدـ ما يدل قاؿ" أحسبو من قرطبة" حيثدا عباس بن كليد لديو أندلسيا، ؤِكدة لذلك، فغادلِ 

غربية، عده أندلسيا، ألنو، كما مدينة سبتو ادليف ، فعلي بن أٛتد األزدم، حاج رحاؿ متصوؼ يعرؼ ابجلياين، كيقيم اسم الشهرةعلى 
 .(10تقاؿ " أراه من جياف"

 بل جملرد أف ابن األابر ذكر ذلكابن األابر يف نسبة بعض ادلغاربة لألندلس دكف اعتماد القاعدة اليت ركعيت يف ذلك  ،اتبع ابن الزبَت 
" كتبعيتو ابن عبد ادللك  شلا جر عليو نقد (11تكعراقتو"كمولده ابدلهدية كإمنا ذكرتو يف البلديُت تبعا للشيخ كغَته كلتأصلو األندلسي "
 (12ت"شيخ مع علمو ٓتطئو أقبح من اخلطألل

                              
 .121/ 2: ادلصدر نفسو (1ت
 .205/ 1: ادلراكشي، الذيل كالتكملة (2ت
 .248/ 5: ادلصدر نفسو (3ت
، القاىرة، 1مكتبة الثقافة الدينية، طتبشكواؿ الصلة، اجمللد الثالث، ٖتقيق شريف أبو العال عدكم ابن نشر ملحقا بكتاب ، صلة الصلة، ـ( ٨٠٠٧ق/  ٨٠٧تت  الغرانطيابن الزبَت  (4ت

2008). 
 .342، 331، 310، 252، 247، 236، 229، 220، 199، 181، 174، 163، 155، 114، 53، 36/ 3نفسو:ادلصدر  (5ت
 .85/ 3:ادلصدر نفسو (6ت
 .32/ 3:ادلصدر نفسو (7ت
 .114/ 3:ادلصدر نفسو (8ت
 .159/ 3، انظر: 327/ 3:ادلصدر نفسو (9ت
 .296/ 3:ادلصدر نفسو (10ت
 .248/ 5: ادلراكشي، الذيل كالتكملة(11ت
 .248/ 5التكملة: ابن األابر،  (12ت
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 أ.د/ يوسف بني ياسين

 

 

 

  

الذيل كالتكملة لكتايب ادلوصوؿ أندلسيا بل كاف مغربيا " معتزا ٔتغربيتو، كمع أف شرط كتابو ، ىػ( 703تادلراكشيمل يكن ابن عبد ادللك 
من تعصب بعض األندلسيُت كيشعر  ضفقد كاف حيس ابالمتعا ،تراجم أعالـ األندلسفرض عليو أف يوجو جل اىتمامو إىل كالصلة، 

الفعل عنده يبدك يف عنايتو بًتاجم الغرابء كىم الداخلوف إىل األندلس من أىل  هم ذلم كصلد ردةابىتضامهم حق أىل العدكة كقلة انصاف
كاستحضر كثَتا من احلكاايت اليت كانت "ترمي إىل إثبات  ،(1تايدة "العدكة، كيف اشارتو إىل ما ألىل ادلغرب يف الفضل من احلسٌت كالز 

التفوؽ العلمي ألىل ادلغرب يومئذ على األندلس، ككل ذلك شلا ظهرت فيو ٛتية ابن عبد ادللك لبلده ردا على تعصب ابن األابر 
 .(2تكغَته" لألندلس

، مع أنو قلدىم يف اعتبار ية، بل كاف قاسيا متتبعا عثراهتمابن عبد ادللك متسازلا مع من سبقو من مؤلفي الًتاجم األندلس نمل يك
 فرأيت ارجاء ذكرىم إىل آخر الكتاب، كافرادىم ابلذكر" أما ذكر الغرابء كخالفهم يف طريقة الًتتيب مرتبطة ٔتكاف الوالدة، األندلسية 

 .ا خصص للغرابء من الكتاب اال اجلزء اخلامس  تالسفر الثامن( شلكمل يتبق  (3ت"أىل األندلس بعد الفراغ من ذكر

 

 
 
 
 

  

                              
 .115/ 1تكملة: دمحم بن شريفة، مقدمة كتاب ادلراكشي، الذيل كال (1ت
 .116/ 1: ادلرجع نفسو (2ت
 .208/ 1: ادلراكشي، الذيل كالتكملة (3ت

231



 أ.د/ يوسف بني ياسين

 

 

 

  

 الخاتمة

 :توصلت الدراسة يف هناية ىذا العرض إىل ٚتلة من النتائج نوردىا اتليا

ال ديكن أف نفًتض أف مفهـو اذلوية قد ظهر يف التاريخ األندلسي، كلكن ديكن اجلـز أف األندلسيُت قد عرفوا خصوصية  -1
 ميزهتم عن غَتىم من ادلسلمُت.عامة 

ظهرت اخلصوصية األندلسية بشكل كاضح يف عهد اخلالفة األموية بعد أف عاشت يف فًتة االمارة معتمدة على تقليد  -2
 رقة.ادلشرؽ كادلشا

 الثقافية.اح من مثل اخلصوصية اجلغرافية، كاللغوية، كادلذىبية، ك ٘تظهرت اخلصوصية األندلسية يف عدة نو  -3

 من غَتىاميز أىل األندلس بُت األندلسي كغَت األندلسي ٔتكاف الوالدة فقط، فمن كلد فيها فهو أندلسي كمن جاءىا  -4
 .، حىت لو كانت جذكره منهافهو الغريب
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 لممركز األوروبي لمبحوث واالستشارات الشابعاملؤمتر الدولي العممي 
 "األندلص واألندلشيون يف التاريخ واحلضارة"

 مدرسة الدراسات العربية – أسبانيا – غرناطة

52 - 52  /3  /5029 

 
 

  

 
 

 
 إعداد:
 

 مريم شارف/ أ
 اجلزائر –تممشان بمقايد بكر أبي جامعة

Email: manalmanar31@gmail.com 

 

 

Ref: 7/2018/943 

 األمويني عصري -:  األندلص يف الشكة نظم
 – الطوائف ومموك
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 مريم شارف/ أ

 

 

 

 الملخص:

شكلت األندلس أحد اضتواضر اعتامة يف الدولة اإلسالمية ،ذلك ظتا كانت تزخر بو من وجوه الفخامة واألهبة والرقي ، واليت مشلت 

، وحىت ؼتتلف مناحي اضتياة اضتضارية وقتئذ، مبا يف ذلك النظم السياسية اإلدارية ، والعسكرية واضتربية، واالقتصادية االجتماعية

الثقافية والعمرانية، وقد شكلت خطة السكة أحد النظم الرئيسة يف كيان الدولة اإلسالمية يف األندلس، أايم حكم األمويني عتا، 

ومن تبعهم من ملوك الطوائف، ذلك أهنا كانت رمزا ىاّمًا وابرزًا  ألسس الدولة اإلسالمية ، ابلرغم من أتثرىا البليغ ابألحداث 

 .ابألندلس  ااحبت فًتة حكم الدولة األموية، وابلفرقة اليت نزغت بني أمرا  الطوائفالسياسية اليت
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 مريم شارف/ أ

 

 

 

 :في األندلس  نظـم السكـة

 –عصري األمويني وملوك الطوائف  -
 تعريف نظام السكة: – 1

العربية من داننري ذىبية، و يطلق لفظ السكة على معان متعددة، تدور كلها حول النقود اليت تعاملت هبا الشعوب اإلسالمية و 
دراىم فضية، و فلوس ؿتاسية، كما يقصد بلفظ السكة أحياان تلك النقوش اليت نزين هبا ىذه النقود على اختالف أنواعها، و 
 أحياان أخرى يعين قوالب السك اليت متتم هبا على العملة اظتتداولة، كما يطلق أيضا على الوظيفة اليت تقوم على سك العملة حتت

 . 1إشراف الدولة
السكة ىي اطتتم على الداننري و الدراىم اظتتعامل هبا بني الناس بطابع حديد » و يقدم ابن خلدون تعريفا جامعا للسكة فيقول: 

ينقش فيها اور و كلمات مقلوبة، و يضرب هبا على الدينار و الدرىم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاىرة مستقيمة، إذ 
النقد من ذلك اصتنس يف خلواو ابلسبك مرة بعد أخرى، و بعد تقدير أشخاص الدرىم و الدينار بوزن معني يعترب عيار 

يصطلح عليو فيكون التعامل هبا عددا، و إذا مل تقدر أشخااها يكون التعامل هبا وزان، و السكة تعد من مظاىر سلطة اطتليفة 
 .2«أو اضتاكم

نون اإلسالمية، حيث تساعد نقوشها يف التعرف على الكتاابت األثرية اظتنقوشة عليها، و كما ارتبطت السكة ارتباطا وثيقا ابلف
دراسة دالالهتا السياسية و التارمتية، و العقائدية إىل جانب كوهنا مصدرا مهما للتعرف على أشتا  البلدان و األماكن اليت ضربت 

امل اإلسالمي االقتصادية عرب العصور التارمتية من خالل التعرف فيها، كذلك تفيد دراسة السكة يف إلقا  الضو  على حالة الع
              .3على قيمة العيار يف السكة و مقدار وزهنا

  نظام السكة قبل العهد األموي: – 2
ياسة قد أبقى العرب الفاحتون على التعامل ابلنقود البيزنطية ذات النقود و الشارات و الرموز النصرانية، و ذلك عمال بسل

التسامح اليت اتبعها العرب مع سكان البالد اليت فتحوىا، و ىذا ما تؤكده غتموعة النقود اليت وجدت على عهد موسى بن 
 .4نصري

م( 717ى ) 98أركان الدولة اإلسالمية اصتديدة يف األندلس، بدا العرب بضرب أول دينار ذىيب يف األندلس سنة  و مع تثبيت
ت عربية تشتمل على الشهادة، مكتوبة يف وس  الدينار، و نصها:    دمح رسول  هلل   و على لتمل على أحد أوجهيو كتااب

 .5اإلطار نقش كتايب نصو:   ضرب ىذا الدينار يف األندلس سنة ذتان و تسعني  ، أما ظهر الدينار، فكان لتمل نقشا التينيا
إسالمي، و قد شكلت على طراز الدينار اظتغريب، الذي  م( ظهرت عملة ذىبية أخرى ذات طابع عريب 721ى )102و يف عام 

 .6 كان قد ضرب يف السنة اليت سبقت ىاتو السنة مبدينة إفريقية
ى 106، و سنة  8م(723ى )105، و7م(723-722ى )104و استمر ضرب العملة يف األندلس، خالل السنوات 

 .10م(752ى )135و سنة  9م(724)
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 مريم شارف/ أ

 

 

 

 يف العهد األموي:  - 3
نتحدث عن خطة السكة أايم األمويني يف األندلس فإننا نتجو مباشرة إىل فًتة حكم عبد الرزتن األوس ، لكونو ىو  إننا حني

 .12، كما انو أقام دارا للسكة بقرطبة، و ضرب الدراىم ابشتو11الذي نظم ىاتو اطتطة، و جعلها من أعمال الدولة
، ضرب درىم يف العاامة قرطبة،  ى  145 اضتياة اليومية، ففي سنة على أن ذلك مل نتنع من سك بعض النقود للتعامل هبا يف

ُ، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو  ، حتي  هبا دائراتن كتب بينهما اتريخ  الضرب و كتب على وجو القطعة الواحدة رتلة:   اَل إَِلَو ِإالَّ اَّللَّ
ُ َأَحٌد، اَّللَُّ الصَّ  َمُد، لضْم يَِلْد َو ملَْ يُ َلْد، َو ملَْ َيُكْن َلُو ُكُفًؤا َأَحٌد ﴾ و كتب بني الدائرتني مكانو، و على ظهر القطعة اآلايت: ﴿ اَّللَّ

ْشرُِكونَ حتيطان هباتو اآلية، اآلية الكرنتة: ﴿ ػُتََمٌد َرُسوُل اَّللَِّ أَْرَسَلُو اِبعتَُدى َو ِديِن اضتَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّي
ُ
 . 13﴾ِن ُكلِِّو َو َلْو َكرَِه اظت

، و يف فًتة حكم  15م(773ى )156، و أيضا يف سنة 14م(، و كان على اورة سابقو770ى )153و ضرب درىم آخر سنة 
ىشام بن عبد الرزتن، ضربت الدراىم على نفس طراز الدراىم يف عهد والده عبد الرزتن الداخل، و كل التغيري كان هبامش الوجو 

ابألندلس سنة ثالث و سبعني و على النحو التايل:   بسم  هلل ضرب ىذا الدرىم حيث االختالف يف اتريخ الضرب و ذلك 
 16 مئة

 2.45و ىي شبيهة يف شكلها ابلدراىم اليت سبقتها على أن وزهنا أابح ى 187و يف أايم اضتكم الربضي، ضربت النقود سنة 
 . 17غراما 2.7ب الوجو، كما أضحى وزنو يقدر  ، و كانت الزايدة فيو رسم ىالل اغري يف مركزى 196غراما، و كذا يف سنة 

أما فًتة حكم عبد الرزتن األوس ، فقد أابح لألندلس عملة منتظمة، و ذلك بعد أن أنشأ ىذا األمري دارا للسكة، ابلقرب من 
غراما  2.2، وذات عيار ى  229يف سنة غراما  2.5، فضربت الدراىم الفضية ذات عيار 18اظتسجد اصتامع من ابب العطارين

 .19ى 238غراما سنة  2.65، وذات عيار ى 237يف سنة 
، واليت ى 260غراما و سنة  2.7، و قد أابح وزهنا ى 255كما ضربت العملة عصر األمري  دمح بن عبد الرزتن، و ذلك سنيت 

 .20غراما 2.45قدر عيارىا 
لسياسية يف ىاتو الفًتة، و يظهر ذلك من خالل قيمة العيار ولعل ىاتو األرقام، تبني لنا مدى أتثر العملة األندلسية ابألحداث ا 

 يف السكة، واختالفها من فًتة إىل أخرى.
و لعل ىذا ما ينطبق فعليا على األندلس يف النصف الثاين من القرن الثالث ىجري، إذ تناافت العملة بشكل كبري من األسواق، 

ال العملة كذلك، حىت أمر اطتليفة عبد الرزتن الناار إبنشا  دار ، و استمر ح21و ذلك إفتا ىو انجم عن غلق دار السكة 
 .22 ، و اليت أابحت تضرب فيها الداننري الذىبية، و الدراىم الفضيةى 316للسكة داخل قرطبة سنة 

بعض و لسنا نعرف حتقيقا قيمة الدرىم ابلنسبة للدينار، و الشك يف أن ىذه القيمة كانت ختتلف من عهد إىل عهد، و ذكر 
، و سوا  كان التعامل كتري ابلدرىم أو الدينار، فان النقود كانت يف  23اظتؤرخني أن الدرىم كان يوازي سبعة عشر جز ا من الدينار

، وكانت النقود الذىبية أاغر استدارة 25، ىو الدرىم القاشتي24 كل معاملة توزن، و حتسب قيمتها ابلنسبة لكيل درىم متفق عليو
ة، على أهنا كانت أكثر شتكا، و كانت أحجامها ختتلف يف عهد خليفة عنها يف عهد خليفة آخر، و إن كانت من النقود الفضي
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أشتا ىا مل ختتلف دينارا أو درقتا، و اغلب الظن انو كانت ىنالك أنصاف داننري، و أرابع و أثالث، لكنها كانت رتيعها حتمل 
 .26بعة غرامات و ربع الغراماسم الدينار، و كان وزن ىذه القطع يًتاوح بني أر 

 403إىل ى  317و أقدم الداننري الناارية، ىي اليت عثر عليها، و قد بلغ عددىا اطتمسمائة دينار، و ىي حتمل تواريخ دتتد من 
أما الدراىم، فقد عثر على   ،27و ىي السنة اليت انتهت فيها اطتالفة األموية، و رتيع ىذه الداننري ضربة بقرطبة أو مدينة الزىرا ى 

 . 28ى 315إىل ى  146كمية ىائلة منها تزيد عن ستة عشر ألف درىم، حتمل تواريخ دتتد من سنت 
ُ، َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو  على وجو الدينار، وعلى ثالثة سطور يف وس  رتلة :  يسجلو كان  ، حتي  هبا و ىي   اَل إَِلَو ِإالَّ اَّللَّ

البسملة و اتريخ الضرب و مكانو ، أما على ظهر الدينار، فكان ينقش اسم اطتليفة مسبوقا بلفظة اإلمام، و ، تنيمسجلة بني دائر 
ستسة يف الوس   سطر أوأ، و ذلك على أربعة 30، أو اسم اضتاجب29اظتؤمنني و لقبو، مث اسم ااحب السكة  أمري جبملةملحوقا 

ي أَْرَسَل َرُسولُُو اِبعتَُدى َو ِديِن اضتَقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّو َو َلْو َكرَِه ﴿ ُىَو الذْ : الكرنتة  اآليةػتاطة بدائرتني، نقش بينهما 
ْشرُِكوَن﴾

ُ
 31﴿ ػُتََمٌد َرُسوُل اَّللَِّ ﴾، تتبعها رتلة: اظت

، عندما أنشأ دار األوس عبد الرزتان  األمري –و كانت السكة خطة ىامة من خط  الدولة، و قد أنشأىا كما أسلفنا يف الذكر 
سكة  دار  أنللسكة، كما أضحى اظتتحصل من ىذه الدار مبلغا عظيما ، حيث يروى عن عهد اطتليفة عبد الرزتان الناار، 

  .32الداننري دخلها يف كل سنة مائتا ألف دينار والدراىم ضربو على 
ذىب و فضة لتضرب يف ىذه الدار داننري و دراىم، نظري رسم مأوى  يقدموا ما لتصلون عليو من أنقرطبة  ألىلو كان يسمح 

خطة   جعلهاو  إدارهتادد اطتليفة الناار دار السكة،  و نظم ج، و قد 33ىو الذي كان يتجمع منو دخل ىذه الدار ،ضئيل
 .35أو ااحب خطة السكة 34كربى، و كان رئيسها يسمى  ااحب السكة  

من شهر رمضان  تدير، و ذلك يوم الثالاث  لثالث عشرة بقيح بن ىو ازتد بن  دمح األندلسمن توىل خطة السكة يف  أولو  
 .37ى336لك سنة ذمن توالىا، و  أول، وظتا نقلت دار السكة إىل الزىرا ، كان عبد الرزتن بن لتي ىو 36ى 316سنة 
 يف عصر الطوائف: - 4

خالل  األندلسىو انعكاس لالنقسام السياسي و االقتصادي اظتوجود داخل  إفتادول الطوائف،  أايم األندلسإن نظام النقد يف 
على  أشتا ىملتسجيل  ،و استقالعتم االقتصادي إلظهارنقودىم  يسكون األقوىالقرن اطتامس للهجرة، حيث كان ملوك الطوائف 

 .38خارج دولتهم كحكامالقطع النقدية لنشر اورهتم  
اجملتمع خالل عصر الطوائف، نذكر منها  أفراد، و اليت كان يتعامل هبا األندلسيةعض العمالت و لقد أت نوازل ابن رشد إىل ب 
 يلي: ما
 الدينار العبادي :  -أ 

و ىو الذي ضرب مبدينة يف عهد دولة بين عباد، حيث قام اظتعتضد بن عباد بسك  39ابظتثقال الذىيب العبادي و يسمى أيضا
، و نقش عليها   اإلمام ىشام أمري اظتؤمنني اظتؤيد اب  و بعد وفاة اظتعتضد خلفو ابنو ى( 461-433عملة خالل فًتة حكمو )
التو اليت قام بسكها، فنقش عليها عبارة  اإلمام ، و الذي اتبع سياسة مغايرة يف نقوشو على عمى  461اظتعتمد بن عباد سنة 
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عبد  هلل أمري اظتؤمنني اظتؤيد بنصر  هلل ؛ كما أت النوازل كذلك إىل أن عيار الدينار الذىيب العبادي مل يكن خالصا، و إفتا كان 
 .40مشبواب ابلفضة

 الدينار الشرقي أو اظتشرقي: –ب 
ويتضح يف إحدى فتاوى ابن رشد أن الدينار الذىيب اظتشرقي، كان ت الطوائف، إابن دويال و ىو الذي ضرب بشرق األندلس

 41مشواب ابلنحاس، وعلى ىذا كان الدينار العبادي  يفوق الدينار الشرقي
 ج    الداننري الثلثية: 

وىي حسب النوازل ،داننري مت التعامل فيها جبيان، خالل عصر الطوائف، وكانت مشوبة ابلنحاس، مثل الداننري الشرقية ، وؽتا ال 
 42شك فيو أن ىذه الداننري كانت أقل قيمة من الداننري العبادية 

ة ابألندلس، خصواا الذىب والفضة ، وما جتدر اإلشارة إليو أنو طيلة اظترحلة األوىل من عصر الطوائف، كانت اظتعادن وفري 
وابلتايل فإن النظام النقدي كان سليماً، وإىل غاية القرن اطتامس للهجرة، كانت اظتعادن جُتلب إىل األندلس يف بالد السودان ) و 

ابلغ يف انتقال  اظتمتدة بني تشاد والسينغال(، على أن اصتزية الباىضة واظتفروضة على امرا  الطوائف ،ساقتت بشكلىي اظتنطقة 
القس  األوفر من ىذه اظتعادن إىل خصومهم، فوجد أمرا  تلك الدول أنفسهم يف وضع ال يستطيعون معو أن يواجهوا متطلبات 

   43اصتزية حىت ولو صتؤوا إىل فرض الضرائب على الرعية ،أو غري ذلك من الوسائل
وىكذا كان معدن النقود متل  مبعادن أخرى اقل جودة ،وبذلك تنقص قيمتها، كلما زادت كمية اظتعدن اظتخلوط عن كمية اظتعدن 

اظتلوك األالي، وىو الذىب أو الفضة، وكان انتشار ىذه النقود على اظتستوى الي شائعا، يف حني رفضت من قبل مبعوثي 
 .44ها مبعوث ألفونسو السادس إىل اظتعتمد بن عباداظتسيحيني مشال األندلس، مثلما رفض

ولقد أدى االـتفاض اظتفرط يف العملة خالل عصر الطوائف إىل ما يصطلح عليو حاليا يف عامل االقتصاد ابلتضخم اظتفرط يف 
اليت تدخل إليها، وذلك  األسعار، ولعل ذلك يرجع أساسًا إىل أن اظتبالغ اظتالية اليت كانت خترج من األندلس، تفوق بكثري اظتبالغ

نتيجة الرتفاع قدر اصتزية من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة للهجمات العسكرية اليت يقوم هبا اظتسًتدون اظتسيحيون، كما كان 
، آاثرًا وخيمة على نظم األسعار الذي أثر بدوره 45وتبذيرىم عتا بطريقة غري منتجةلًتاكم األموال لدى أمرا  الطوائف وحاشيتهم، 

قيمة البضائع ، لى نظام العملة، انىيك عن ضعف االستقرار السياسي واالقتصادي الذي كان لو نتائج سيئة على األسعار   و ع
األمن السائد ، كانت األسعار ترتفع عبثا ،  بسرعة كبرية جدا ، و يف جو نقصفقد كانت ىنالك ثروات تولد ، و أخرى تندثر 

 .46ل ىذا ما سيكون سببا رئيسيا يف اـتفاض قيمة العملة األندلسية خالل عصر الطوائفدون أي تناسب مع قيمة البضائع ولعل
وأىم ما ـتلص إليو  أن نظم السكة يف األندلس ، فقد اعتمد أمويو األندلس على تنظيم أمرىا فقد أنشأوا لذلك الغرض درا 

ني ؾتد أن الفرقة والت حىت إىل العملة بعدما للسكة ، تكون الداننري و الدراىم فيها من الذىب و الفضة خالصة ، يف ح
التباىي بسلطاهنا ، عملة خااة هبا ، على أهنا مل  إىلأاابت البالد ، أايم ملوك الطوائف.حيث كان دويلة طائفية قوية تطمع 

ا لن قيمتها. و ىكذا يبدو إنقاص إىلالعملة األموية اطتالصة ، حيث كانت ختل  مبعادن أخرى ، ؽتا يؤدي  إىلتصل يف قيمتها 
  يف االحتاد قوة :، و لعل ىذا ما يؤيد اظتثل القائل  األموية ، و نظام السكة يف عصر الطوائف جليا ، الفرق بني نظام السكة
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 : ملخص

كاإلسػػػػػػػ  شومب مبتمبع ػػػػػػػامبخمط ػػػػػػػيمبا   ػػػػػػػدرمبا عق شػػػػػػػومبيعػػػػػػػقؼمبابعػػػػػػػقؽمبدبعرػػػػػػػطمبا اآلداػػػػػػػومبا عق شػػػػػػػومبك ع  ػػػػػػػ مبا دابمبكا  عػػػػػػػ فمبا ػػػػػػػ مب ػػػػػػػع مب
 عػػػػػػػدرؽمبا رضمبكمب  درنػػػػػػػدمبقمب عػػػػػػػنمبسػػػػػػػر مبابعػػػػػػػقؽمبلعطرػػػػػػػدرامب ػػػػػػػع  مب ػػػػػػػ امبا دابمب مبديع ػػػػػػػ مب ػػػػػػػ ومبا ط ػػػػػػػقدمبكمبا  طعػػػػػػػدرقمباآلػػػػػػػ مب
انطعػػػػػػقتمبا   ػػػػػػومبا عق شػػػػػػومبكضب  ػػػػػػدمبأ ػػػػػػ دندمب ػػػػػػنمبا  ػػػػػػدرب مبا ك ػػػػػػ مبإ مبصبشػػػػػػطمبا ق ػػػػػػ عمبا ػػػػػػ مبار  عػػػػػػتمباش ػػػػػػدمبرايػػػػػػومباإلسػػػػػػ ـقمبك دنػػػػػػتمب

قمباش ػػػػػػدمبا دبمبا عػػػػػقلمب ػػػػػقك مب ػػػػػػنمبا ػػػػػز نقمبكإريػػػػػدمبك  ػػػػػػ رمبإ مبأفمب ػػػػػدرمبيػػػػػزا  مبن ػػػػػػ امب مبا نػػػػػ  ىمبإ ػػػػػ لمب ػػػػػ امبا ق ػػػػػػ عمبا ػػػػػ مبعّ ػػػػػ
ابعػػػػػقؽقمبكردبػػػػػدمب  ػػػػػ ؽمبع شػػػػػ مب مب اػػػػػ مبا  عػػػػػ فمبكاب مػػػػػ عدتقمب آلػػػػػ مبأ ػػػػػر تمبا نػػػػػ  ىمب ق ػػػػػزامب عػػػػػعدمب ػػػػػشىمبع ػػػػػامبا  ػػػػػدرةمبا عق شػػػػػومب

مب مبابعقؽمبا سبقمب لمبع امبا  درةمبا كرك شومبذاهتد.
مب  
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 ىمبع امبا ر  افمبا سردنشومبا  مباط   دمبقمباطآل صتمب مباجلع بمبا  قلمب نمبا آلدرةمبا كرك شومب"ا  مب طصلمبندمب نمبأط  مبا عقبمباس مبا ن 
مبأممب ج ومبا ع دؿمبا عق يمبكمبحيجز دمبعنمباقنسدمبجردؿمب)ا ربانى(مبقمبأ دمبسدئقمباجل دتمباط  ؽمبندمب شدامبا ر درقمبا نمبا عقؽمبحبقمبا قـك

دمبمبقمبأكمب بمب زيجمب نمب شدامبا  شضمبكمبا ط سيدتمبأممباحملشطمبا ط سيمبقمبك نمباجلع مبا ر قمبا  شضمبابط سطمبك نمبا  قبمبحبقمبا    
 آل مبمب.مبك1 ع مبا  طحمبا عقلمب ىتمبي  عدمب  امب"مب(  ش مبجرلمبطدرؽ)كا  ممبعقؼمبلس مبمب(حبقمبا ز دؽ) دفمبا عقبمبي  آل فمبع ش مباس مب
مب مب"اسردنشو مب   و مبا عقب مبأمب(Hispanie)ذبدكز مبا قك دف مباسطع    مبا  م مبا آل مي مبا س  مبق مبأير اي مبا طعر مبمب (Iberia)ك  سب

مب.مب3قمبإ مب   ومب)أن  ى(مبا  مبا طآلتمب نمبا  ع اؿمبقمب ردئلمبجق دنشومب ع تمباسردنشومب مب   طمبا آلقفمباخلد ىمب   ش د2ا ش  ين"
  

                                           
 .مب07ع قمبا   دؽ:مب   حمبا ععقمبا ن  سيقمب  كتقمب رعدفقمبصمبمب1
 .62قمبصمب1980قمب2ا قا ش مب ش  ف:مبا  ك ومبا عق شومب مباسردنشدمبا ع  ومبا عق شومب   ردعومبكمبا ععققمب رعدفقمبطمب2
 .788صقمب1978قمب9 عدمبا  دخ رم:مباتريخمبا دبمبا عقلقمبابعطرومبا ر  شسشوقمب  كتقمبطمب3
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 :لمحيط التاريخي والبيئة السياسيةا

مبا ع تمبكمبغقتأ مباعزؿمبند مبع ش د مبكا سطش ء مبإ مبغزك د مبكط  تمبن  س   مبق مبا آل ديو مبا ن  ىمبا عدسمب ع مبا عص ر  رسكمبامبطرشعو
آلومبقمبكا عا مب نمبا ربا قةمبمثمبا  شعشآلش فمبكأ لمب قطدجعومب رلمبابش دمب آلقكفمبكاسط  مبع ش دمبا قك دفمبأكائلمبا آلقفمبا اد ثمبابش دممبقمب كاجل 

 ع اؿمبك  ع دمب ع   مبا آل طمبقمبكدخ  دمبا عقبمب مبأكاخقمبا آلقفمبا كؿمبا جقممبك  امباخط يمبا   ؿمبا عق شومبمثمبأغدرمبع ش  مب ردئلمبا 
مب   مبجشلمبعقلمبج ي مبقمب  مب ىتمبمبأ سعدفمب  دمبا ن  ىمبك ع عتمبك دنتمب زجيدمب نمب ع بمب  ديومبك ردئلمب طع دةمبك  مبنع  نمب  ا

مب.1اخلصدئصمبا  دريومب
ا قا طمبابش دممباسط دعمبا آل طمبا  ق ش فمبأفمبيسش قكامبع امبا آلس مبا  قلمب نمبا  ك ومبا قك دنشومبمبن مب مبأكاخقمبا آلقفأي  قمب س مب ؤنىمب

مبأن س  مبأكاقضمبسشددهت مبع ش دمبقمباآل مباسطآلقكامب مب ر مباجلزيقةمبكمب مبديط كفمب مبن ا ش دمب شئدمباعشئدمب ىتمباسطآل  امبلسردنشدمبكأع ع ا خ كا
مب دفمبا عقبمب؛مب2    دمبغ مبات ع مب   مب   مبسش قكامبع امبصبشطمب  دمباب قبمبكط   امبإ مباطحمبا ن  ىمب ع  دمبانط  امبمب مب  امبا  رتة

مبقمبك  امببعقاط  مب اقاءمبا ن  ىمبكغعد دمب.لحملنمبا  مبسبقمبندمبدك ومبا آل ط نمباط   مب    قبمبكخد ومب ع مب عقاط  مب
جدعط مبا  دئآلومبك  در  مبا عد شومب مبعجومب مبذ كمبا  مب  امباب  ومبا صعرومبقمب عنص مبا آلدئ مبطدرؽمب نمبزايدمب د  مبطاخطدرمب  سامب نمب

انط امبن دمبا  قمبإب عددمهدمبكمبذب ش مهدمبعسعقايمبكذ كمبخ ادمبمبأفابعدرؾمبك ع مب      مب مبا ر دمبقمب  مب  مب  سامبكا  مبا  ط  دتمبإ مب
مب نمبط     دمبا  ممبجدكزمبسشدسومباخل اومبآن اؾ.

مب   دمب  نمبأسشدمبا ص قلمبك صقمبكا ع دؿمبمبءاكا عقاؽمبكمبادرسمبكا عدـمبكجزمباآل مب"مباطحمبابس   فمبخ ؿمبا آلقفمبا جقممبا كؿمب  دمبا عقب
مبيطع مبمل مبك عع   مب" مبا ير يو مباجلزيقة مب ع  اإلاقيآليمبك ر  مبدمد مبأيسق مب ي مب ؤكنو مبا   در مب ن مب مباطحمب  ق مبا آل قمب   ا مب مباطحمب  ا  ا

 نمب  ع  مب آلقمب قيشمبعر مبا قضبدفمب نمب مب  كمبا ثعدءمباطكمبا عردسش فمب رينمبأ شومبقمبكانطآللمبا ع مبإ مب ينمبا عردسمباعجدمبمب3."ا خ 
مباب آلبمبل  اخل مب قكاف مباب كمب ن مبعر  مب ن مب نمب عدـ مب عدكيو مباب قبمبطد ردمبق مبإ مب  د مب طج د مبكأ   ق مبا عقؽمب   مب ن كخقجمب درل

مب ا ةقمبكسدع مب138 سدع ةمبأ   دمبكسدعشدمب عشلمبنصقهت مب ىتمبي خلمب  دمبا ن  ىقمباعدفمب  مبذ كمبسعومب  مبذ كمبمباقمب ع مب قكب
مب.4بمبا ع مباش دمبام قا

ادسطآلقمب آلقطرومبقمبكازب مب ع دمب دع ةمب رعدءمبإ درةمب ع فمبن اةمب  ك ومباثنشومب أل  ي مبقمبذب دمب دمبان  ىمبلبعقؽمب نمب عدملمبخ اط  مبقمبمبمب
اعش مبا  كرمبكا آلص رمبقمبك ينمبابسج مباجلد طمب آلقطرومبقمبكدكفمبا  كاكينمبكاقضمبا ع شومبكعآل مبا ك شومبقمبجع مبمبقك دمبانآلقضمب نمبأاثر  

                                           
 .13قمبصمب1992قمبدارمباجلشلمبقمب  كتمبفمب رعدفقمبمب1يع قمب د شمب طدبمبعر مبابعع مبخ دجيمبقمبا دبمبا ن  سيمبا ط  رمبكا طج ي قمبطمب1
 .4-2قمبصمبمب1959قمبمب1ا عق ومبا عق شومب   ردعومبا آلد قةمبقمب صقمبقمبطمبا ن  ىقع ق:مب س مب ؤنىمباجقمبيمب2
 .122قمبصمباجقمبا ن  ى س مب ؤنى:مبمب3
 .221قمبصمب2قمبطمب4قج2ريخمبا ط  فمباإلس  يمبقمب قصبومب س مب ؤنىمبقمبدارمبا  ؿمبا آلد قةمبفمب صقمبقمبالجم  مبجقجيمبزي افمب:مباتمب4
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يرينمب أل  ي مب  عدمبج ي امبلب قبمب ع مبزكاؿمب  ع  مب مبابعقؽمبقمبمبأفجعددمب..."مبكاسط دعمبعر مبا قضبدفمبا  اخلمب   دئ مبكجقأ  مبا 
مب.1ع امبا قغ مبدمدمبكاج ومب نمب عدبمبك عآلدتمب"

مب دفمب  قيصدمبع امبكا ط تمب  امبا  ك ومب مبسشدسط دمبل  ك ومبا عردسشومبقمبك دفمب ؤسس دمبيسعامبجد  امب سط قار دمبكنر غ دمبغ مبان 
ا رتاـمباخل اومبآن اؾمبقمب"مبك  مب ع مبعر مبا قضبدفمبأك مبلس مبا  ك ومبا عردسشومبكخ بمبندمب   عص رمبرم مبسعومبكملمبجيسقمب مبلدئمبا قأممب

مب2كا  مبكخ ش ط مبكا  ."مب( لمبهللامبع ش مبكس  )فمبا عيبمبع امبإنعدءمبخ ا مبأخقلمب طمبكج دمباخل اومبا عردسشومب 
ا كؿمبع امبأ سنمب دؿمبقمباآل مب  امب  كمبا عردسش مب مبسشدسومبكأدر  مبكسدرمبع امبطقيآلومبزع دئ دمبك دنتمبا ن  ىمبأايـمبعر مبا قضبدفمب

مبع امبأ سنمب  مب  اق د مبا سشدسو مبإ ردعمب  ا مبك دنتمبنطشجو مبق مباد س مبع  مب ينمبأ شومبدؿمب نمبجم مبكثقكةمب مبصبشطمباجل انبكع  ئ د ق
مبا ن  ىمبل زد درمبكا ق يمبكا  درةمب.

مبيسطر كفمبل ع مب طع عمبأجعدس  مبأامبقعق  دمب نمبأك دامبكمبأ  ددامبع امبي مبقمب شثمب عد بكملمبي ـمبذ كمبا دؿمبل  ك ومبط مب خ كا
ك  ةمب عداق  مبقمباع   امبع امب طكمبذ كمبالجم مبكا  طكمب  مب ىتمبأ دن مبداءمبا   مباط ق  امبكسبز  امبقمبكارملمب  ع  مبإ مبدكي تمب   ةمب

مب د نمبزيقممب مبغق طومبكي  قمبعقؼمبأ دندمبدب  ؾمبا   ائيمبك  مب نمبا عقبمب د نمبعرددمب مبا رش  شومبفمبك ينمبج  رمب مب قطرومبك نمبا رب ق
دمحممبعر مبهللامبععدفمبمبك  مبسآل تمب  اع مبا ن  ىمبا ع  ةمب مبس س ومب نمبابعدرؾمبكاحملنمبا  د عومبا  مب آل رتمباش دمبا  ومبا ن  سشومب ع مب

مب3دك ومبا   ائيمبا ص  ةمباب ععومب"مب.مباهندرمب قحمباخل اومبا   يومب مبا ن  ىمب مبأكاخقمبا آلقفمبا قا طمبا جقممبقمبك د ت
ك دفمبع    مبع  مبام قابمبك  عشكمبقمبكع  مبانتمبك قكبمبقمبك اقمبا طعداىمبكمبأ رحمبع امبأ  امب  مب   ؾمب  امبا  كؿمبا  مبع امب

 لمبع دةمب ق ومبا سط ادمبا عصقاينمبا  مبراطمب  ائ دمبآن اؾمبادسطعج مبرؤسدءمبا   ائيمب ش سيمب نمبات   مب د  مبدك ومبابقا   مبكدعدامبأ
مب) مبابقا   مبا  مب د تمبسعو مباعدنتمبدك و مب  طص ممب  ع كق مبكا  ة مبي ا مب رع1091-قمبمب484ا ن  ىمب ىتمبيع ن ا ا  ينمبمبث(

مبأفقمبمثمب دمب رثمب قبمبربتمبظلمبدك ومبكا  ة دمبكأ لمبابي سيمبدك ومبا ن  ىمبك قبمب د  مبأ  مب نآلأقمبكمباإلس  يمبك قسشخ مب نمبج ي 
 مبعزمب ردندمبك شدـمبمبعدكدهت مبا  ق ومبكمبا عآلدؽمبدمدمبأدلمبإ مبمعيمبدك ومبابقا   مب   ؾمبا   ائيمبكمبمبدبمبا ط دس مبكا طردغضمب  

قمبك اقتمب نمب   قتمبل ز  مبكا ع  مبكا عجدعوك آل مبا ط قمبامب(ـمب1146سعومب)دك ومباب   ينمبا  مبيطزع  دمبدمحممب نمب   قتمبك دفمبذ كمب
يآل ؿمبعر مبمب.4نآل لتمبدمدمبسدع مبع امبظ  رمبدك ومب ينمبا ضبقمبكانطعقتمبا  نتمبكا مبقابعدرؾمب  مبدك ومباب   ينمبك  مبا  ك ومبابع ثقةمب

                                           
 .53-52ـ.صمبمب1976-قمبمب1396قمب2عر مبا عزيزمبعطش :مبا دبمبا عقلمب مبا ن  ىمبقمبدارمبا ع  ومبا عق شومبكا ععقمبقمب  كتمبقمب رعدفمبقمبطمب1
 .221جقجيمبزي افمب:مبابقجطمبا سد  مبقمبصمب2
قمبمب4قمبطمبعر مبهللامبععدفمب:مبدك ومباإلس ـمب مبا ن  ىمب)هنديومبا ن  ىمبكاتريخمبا عقبمبابعطصقينمب(مبقمب عطرومباخلعجيمبقمب صقمبقمبا آلد قةمبقمبا عصقمبا قا طدمحممبمب3

 .16صمبمب1987
 .45-مب44ـمبقمبصمب1983-قمبمب1403ا   مب عشبمبارس فمبؾمبخ  ومباتريخمبا ن  ىمبقمب عع راتمب عطرومبا شدةمب رعدفمبقمب  كتمبقمبمب4

245



 د/ توابـي صندرة

 

 

مبكا  عيمبك  مب نمبا  طعو مبا ن  ىمب قزحمبربتمبعبء مب دنتمباش د مبا   مبا  رتة مبكخ ؿمب  ا مب مبعطش : مب ع مبا عزيز مبظ ق مبق مبا   اء عدزع د
مب1.ا ضبق

اب فمبكا  ةمب ع مبا خقلمبقمبكاسط قمبك  مبظلمبا نآلسدـمب مب   رمب  مب  كمبا  كؿمبدمدمبسدع مباإلاقنجمبع امباسط بمباب كمبكاسرتجدعمب
مبكمبا ع كمب عد ردمبك  ةمب ىتمباسط  مبع امباجلزيقةمبأبسق دمبقمب ا  قمبلجلزيقةمبع امب  امبا د ومب  ةمبقمبكابس   فمب مبيزدادكفمبإ مبمع د

مب2ك دفمباسطش ؤامبع امبضبقاءمبغق طومبكدخ ؿمبجشع مب دمب مبر شطمبا عر ممب نمبعدـمبسرعومبك سع مبكشبدفمب دئومب."
ي سيمبإ مبنصقمبنسرومبمبةمب ينزي افمبذ كمب آل   مب"مبكأخقمب  يعومبااطط  دمباإلاقنجمب نمب  كمباب  عومبغق طومبك دنتمب مب  زمبكيؤ  مبجقجيمب
قمبادسطخقج دمباإلاقنجمبأخق  مبأ  مبعر مبهللامبدمحممب نمبع يمبك  ا مبع ش دمب ع  مب  عومبكععقكفمب  عدمبقمبقمب(قمب629سطومب) نمبنصقمب نمب

مب.3"مب(قمب897سعومب) نمبي امب
رمبا قايضمبعع مبا  ثمبا طدرخييمبقمب شصيمبخقكجمبا   مبا عصقممب نمب  ع مبكعزامب دئ مب:مبمب"مبكبدمبدخلمبا عصدرممبكيآليمبابآلقممب مبأز د

ظ قمب ر  دمبقمبأإ مبا  قاءمبخقجمبأ   دمبأ  مبعر مبهللامبدمحممب نمبألمبا سنمبع يمبا عصقممبقمبكا رتطمبابس   فمبع امبا ع كمبا عداقمب قكطدمب
 دءمبا رآلدءمبعع امبأ دـمب مبظلمبا  دفمب عق دمب نمبمبأف   دمبقمبك دفمب نمبصب ط دمبأ مب ك سطمب  مبجعدحمبا ع ؿمب ىتمب   تمب زع   مبن  س 

مب قاءمبكمب مب  ق دمبكمبمبأفنزؿمبأبممب  دمب دءمب ع دمبقمب نمبغ مبأك نمبأرادمباخلقكجمبإ مب قمبا ع اكةمب ظ قمب   س   مبا ععديومبكا  رتاـمبقمبأيع ي
مب دفمبا عصدرلمبحيس كهن مب مبذ كمبكيآل   فمب  مب:مب مب عدمبأمبنط مبعع مب  ععدأك ىت مب  شومب ع مبك ش امب ش ق  مبمبقعزمبكأ ـق ككمطمبعع  مباب دـر

مب ازقمبا  طمبا   طمب عا مب نمبا عدس  مبعنمباجل را   كمبكي مب ا مب نمبابآلش  مبا قلعمبمبأفقمبكظع ا ذ كمبا ربؽمب شىمبخب بمبقمباد رتل
دنششمبقمب نمبأرمبلمبعر مبهللامبإ مب قيومبلنطآلدؿمبس  دفمبغق طومبأمب– ععومبهللامبمب–شبدفمبكأ قمبقمبأبرخصمبا كةا ع ش ومبدمنمبأرادمبا   دبمب  ع 

قمباأ قامبلجل ازمبقمبمبكةجيشزامبإ مبا ع مبأف قلمبا رعقةمبقمبادرربلمبأ  مبعر مبهللامب عشد  مبك ع  مبكأ دـمبندمبيعط قمب دمبيؤ قمب  مبمثمبظ قمب   دغشومب
مب ا مب نمبابس   ع مب  مبابقا بمبا أكمب ومب نمبرييمباب قبمبقمبمثمبارربلمبا س  دفمبأ  مب قمبدمنمبأرادمباجل ازمبقمب ىتمبنز  امبدب شع ش ومبكر بمب ع 

مبادسمب مبهللامبمب–عر مبهللامبإ مب  يعو مباب كمبا   يلمبا عقيضمبقمبمب– قس د مبا سؤاؿمب ع  مبا  ع دء مبإ مبا فمب نمبصب و مبند ك دزاؿمبأعآلد  
مب4ابدنطمب مبا  مبإ مب  مب."مبابدنحمباسر دفمبابعزمباب ؿمبقمب

مب ع.  كمبا ق مبك  مبسآلطمب سآل طمبغق طومبأخقمب عآللمب  عقك ومبكاإلس ـمب 
  

                                           
 .119صمبقا دبمبا عقلمب مبا ن  ىمبمب:ا عزيزمبعطش  مبعرمب1
ا قايضمب مبأخردرمبا آلدميمبعشدمػمبربآلش مبا سآلدمبقمبإ قا ش مبا  شدرممبعر مبا  شظمب  يبمب ع كؽمبأ شدءمبمبأز درابآلقم)  دبمبا  ينمباضب مب نمبدمحممبا ط  سدينمب(مبمب2

صمبمبقـمب1978قمبقمب1398مبقمبقمبدط1جققمباب قبمبا رتاثمباإلس  يمبابعرتؾمب  مباب  عومباب ق شومبكدك ومبا  دراتمبا عق شومبابط  ةمبقمب  رعومباحمل  يومبا قلط
65. 

 .288قمبصمباإلس  يمبمباتريخمبا ط  فجقجيمبزي افمب:مبمب3
 .67قمبصمبمب1قمبجمبأز درمبا قايضابآلقممب:مبمب4
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 :في بالد األندلسالمناخ الثقافي 

مبككمب مبب ئ و مبن قا مب د مبك دنتمبك ش ة مب مبابعقؽمبق مبا د شومب مبا ن  ىمب ع قيط د مبع امبذ كأتثقتمبا اآلداو مبا  قكؼمبا  مبسدع هتد قمباقة
مب دفمبضطمب عق يمبحمكانطآللمبا دبمبابعق يمبإ مبا ن  ىمب طمبا  طحمبدكفمب ر يلمبأكمب ع يلمبا رعتمبا ق ومبا د شومب  د   مبمبذ كمبس اء

مب. غقاضمبأكمبا سد شبا
مبا نمبا  نمبكا ع  مبكمبا  درةمبع امبنعقمبا دبمبابعق يمبكأت ش  مبإرمدءمباع لمبأدلءمبابعقؽمبا  ينمبانطآل  امبإ مباب قبمب د   مبمقكل

ءمبابعد  مبا ع  شومبكاب ارسمبكنآللمبب د بمبا  قاءمبا عدـمبا  ينمب   ع امبإ مب عداسومب ينمبا عردسمب مب   ادمبكظ قمبذ كمبا ط  طمب مبإنعد
مب لمب يءمبك نمبمب دفمب  مّب»اآل مبقمب دمب عيمب مبا عقؽمبكنعقامب مبا  قب خ  دءمبا ن  ىمبكأ قائ دمب  د دةمبا عردسش مبك عداسط  مب 
مب دن امبيس مب مب فمب  هن مبك  ارع  مبكخ  دئ  مبأبمسدءمب  فمبا عقؽمبك عقائ مبكخ  دئ مبقمباش ع فمبغق طومبد ع مبق  د قمب  امبا طآل ش مبأهن 

  دمبأرس تمبا رعادتمبإ مب.مب1«كا رش شومبضبصمب...كي آلر فمبألمبغد بمبا ن  سيمبللمبسبدـمبكا نمبزي كفمبل ر رتمقمبكا نمب دينمبلبطعيب
كمب  ط تمبا ع  ومب  مبطق مبا عدملمبا عقلمبكأ ر تمب شدةمبا عقبمب زجيدمب نمبمبا عقؽقمبكصبعتمبا عطبمبكاسطع لمبا عسخمبكا طج ش قمب

إ مب  عيمبانمبا  عدءمبكاب سشآلامباع امبكاسعدقمباعدفمب    عشدتمبكا آلشدفمبا لمب مبنعقمبمبلإلمداومبقش  شدةمبا ن  سش مبك شدةمبابعق 
مب دفمب نمبأفمبكي  قمبإ سدفمبعردسمبقمبا دبمبابعق ي فمب ربمبا ع ا لمبا  مب ععتمب  ع دذجمبابعق شومب مبا رشئومبا ن  سشومبقمب أا  عدء

مب  شدمبع امبا ط   مبمب ك ددمباعط ددمبا ن  سمبقا خ مبكمبرب ي مب  ا ر ا ط دعلمب  مباب سشآلامبكا ععقمبذكمب  رةمبع امب  جش مب  امب يع ف
مب2ابعق شومبك دفمبا  قاءمبير   فمبا   اؿمبا عا ةمب مباسطآل اـمباجل ارممبابعق شدتمب ط    نمب مب  امبا عد شو.
كا  درةمبكا ع درةمبكا  نمبكا دبمبمبك آل مب   تمبا اآلداومبا ن  سشومبأكج دمب مب  امبا عصقمبا   يبمبقمبكا ط عتمب نمبا آل ةمبكمبا اقكةمبكا    ة

مب دنتمب  درعمب  مب   ادمبقمبكأ اقمب دمبمش  مبذ كمبا عر غمب قا زمباإل عدعمبا عآل يمبكأمه دمب قطرومبك دنتمب عر مب  يعومبد ع مبك عداىمبمب  د
مبكغق طومبا  مبازد قتمب مبعصقمب   ؾمبا   ائيمبك دنتمب س امبعع مبا عقبمب   ع مبا ن  ى.مبمبق ربايءمب   اد

مب لمبذ كمب   يربزمب  عشدفمبأدبمبمبأ امب شئدمباعشئدقمبك  أتمب  د قمبا ط قرمب ربزمبأ اقمباأ اقمب ع مبا آلقفمبا ددممبععققمبك  يط مبأك عن
مبأن  سيمبخد صمبس اءمب دفمبذ كمب مبا ععقمبأكمبا عاققمبحي لمب   حمبج ي ةمبسبشزامبعنمبذ كمبابع  د.

أدلمب عق شدمبانطآللمبإ مبا ن  ىمب طمبا  طحمبقمبمبمبكا ط مبا  قاءمبكاخل  دءمبل دبمبعد ومب سش دمبا ععقمب ع قمباعدفمبا دبمب مب قا   مبا ك 
  مبا  ط اءمب  مب مبصبشطمبن ا يمبمبّشزا دمب مبأف دفمبحيد يمبا دبمبا عردسيمبكيقغبمب مبجمدرا  مبمثمب عداسط مبكا ط  ؽمبع ش مباش دمب ع قمبرغ مب

مبا شدةمب.
مب دفمبا آلقفمباخلد ىمب   جقةمب ىتمب    مبا ط قرمبكا طج ي مبقمبا  قتمبمبكمبا طآل ش مبكي    فمبرعشوا ن  سش فمبيطخ  فمبعنمبا طمبأك دمبإف

مباش مبآاثرمب شئومبا ن  ىمباجل ي ة.صب ومب نمبا عطبمبا  مب ع تمبجل طمبا ععقمبا ن  سيمبا  ممبظ قتمب

                                           
 .792صمبمبقاتريخمبا دبمبا عقل عدمبا  دخ رممب:مبمب1
 .مبمبمبمبمبمب53قمبصمبمب1969قمب2ط(قمبدارمبا اآلداومب   ردعومبكا ععققمب رعدفقمب  كتق:مباتريخمبا دبمبا ن  سي)عصقمبسشددةمب قطروإ سدفمبعردسمب2
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ثقمب مبإخصدبمبا شدةمبا اآلداومبكا د شومبا  مبأأجعدسمبخمط  ومبمب- ع مبا  طح- دفمب  رشعومب ع ينمبالجمط طمبا ن  سيمبا  ممبا طزجتمباش مب
مبا رسش و.ضب تمب عضمب  د قمبا طج ي مبا   مبا ععرشو مبا شدة مب دفمب  مبسددمب مبابعقؽمبك ىمبصبشطمب  د قمبا شدةقمبك سش د ي  قمبمبم

مب دفمبأا ععقمبا ن  سيمبا  ممبرسخمبأ    مبأ سمبنرط امب مبا رشئومبا ن  سشوقمبمبأفإ سدفمبعردسمب خ مبيطع فمب نمبا عد شومبا ز عشومب  
مب دفمبا ن  سش مب مب لمب يءمبإ مبابعقؽمبقمباآل مبازب كامب عقمبا ععقمبابعق يمبيع  مبذب ي مب عدرمبكألمبن اسمبقمبكبد فمب شعئ مبي ط ط فمب 

مب.1احمل ث مب ا مبيآل  كن مبك عدرامبي ط كفمب  
مباب  ؾمبكا  زراءمب مبازاك   مبكانطعقمب مبصبشطمبا  رآلدتمبق مبق مبج ا مبكاسعد ك دعمبا ععقمب  مبعقبمبا ن  ىمبع امباخط ؼمبطرآلدهت مب ش عد

ا ععقمب مبا ن  ىمب  ومبمبأفمب آل  ومباجلش شمبكاجلع ممب مب شددينمبا آلطدؿمب ىتمب ط سبمبنع امبا آل دةمبكا ع  دءقمبكادامب  مبا آلدئ مب أكمب
مب ا كفمب نمبأ لمب»اد ععقمب مبا ن  ىمبملمبيعنمبقمبا شدة ك  دمبع امبا ععقاءمبك    قمبكإريدمب در   مب مبن   قمبكإ مب  مباإلجددةمبأ شد ق

 نمب شثمبأع د  مبكزبصصدهت مبك   دمبخ تمب قصبومبأن  سيمبا ر دمبع امباخط ؼمبأ  ائ  مبكمب عدرن قمبك ُع مب دمب شع  مبك  مبا دبقمب
مب2«.قمبأكمبغ مبذ ك نمب عقمب عس بمبإ ش قمبس اءمبأ دفمبابرتج مب  مبأ  اقمبأكمبكزيقامبأكمب د ردقمبأكمباآلش دمبأكمبرم ايقمبأكمباش س ادمبأكمبطرشرد

نعأ  مب مبع  مبا   ةمبك دفمب عقامبمبك قمبا ععقمبا ن  سيمبدبقا لمب ع مبا  طحمبك ىتمبآخقمبع  مب  عقبمبكابس   مبل ن  ىمبقمباعدنت
مبكا رتسشخ مب نمبا نطعدر مب عع  مب د مبكا مهشو مب نمبا ععديو مبكا  قاء مبا عدـ مباأك ا مبع  مب ينمبأ شوق مبمثمبجدء مبكأسد شر ق مب مب عدنش  مبق عق شد
 بمبا   تمبا  درةمبا ن  سشومب مبظلمب  امباخل اومبإ مبذركةمبا ع جمب ىتمب د تمبع امبأنآلدم دمبدكي تمبيطعداىمب عد  دمبع امبط

مبكأ  قمب ؤ ءمبا عدـمب"ابعط  مب نمبعردد"مب د بمبا رش شو.مبقا ع  مبكن  مبا ععقمبكا رتاسلمب  مبكصبطمبا ععقاء
كي  طمبا آلقفمباخلد ىمبا جقممبع امب  دمبا ن  ىمباإذامبل  درةمباإلس  شومب علمبأسردندمبك آل  ط دمب  مبمب»مبيآل ؿمب ص  امبا عععو:مب

مب  مبج مبكناق مبا دبمب نمب عق مبكإذ مبابعقاوق مبأن ار مباب  ؾمب سط د مب نمباشضمبا آلقائحمبسدع مبع امبذ كمب ع د مبإنعددا قلمبع امبا  سعو
 .3«ك قصمب لمب  كمبع امبأفمبجي طمب    مبأ ربمبع دمب نمبا دلءمبكا ععقاءمبمبقكا ع ا  مباعدنتمب  امبا  رتةقمبارتةمب   ؾمبا   ائي

مبكا دابمبزا قةمب عطعقةمب قمبك دفمبا ععقمبا ن  سيمبخد ومبا يمبأايـمب   ؾمبا   ائيمبخسقمبا عقبمب  هت مبا سشدسشومبقمبك عنمبظ تمبا ع ـ 
 عش مبحملومب نمبندءمبا  ك ومبمبأفاسط دعتمبل قغ مب نمب  ق دمبك  د ع دمب مب ش افمبا قبمب»مبا ععقمبابعق يقمبكمب نمبأ اقمبع ك ومبكر و

  دمبظ قتمب مب.مب4«اإلس  شومبقمبكس عتمبآايتمبا  درةمبا ن  سشومب مب ص ر دمبك ععدهتدمبقمبكأيععتمب مبظ  دمبدك ومبا ط ع مبكا دب
 حمبا  ممبظ قمب مبأايـمب   ؾمبا   ائيقمبك  مب مبا آلرومبصب ومب نمبا  ع فمبابسط  ثومبا  مبا ط ع دمبا ن  سش فمبقمبكمب نمب شع دمبانمباب  امب

مبدن امبيع   ن مبع امب ق شبمبخمص صمب نمب  اؼمب طع عو.   دتمبانمبأن  سيمبخد صقمبمب مبابمبأفصبطمب ؤرخ مبا ععقمبا عقلمبع امبأ

                                           
 .47(قمبصسشددةمب قطرواتريخمبا دبمبا ن  سي)عصقمبإ سدفمبعردس:مبمب1
 .167صمبقمبا دبمبا عقلمب مبا ن  ىمبعر مبا عزيزمبعطش :مبمب2
 .141ـقمبصمبمب1986قمب6قمبدارمبا ع  مب    ي مبقمب رعدفمب  كتمبقمبطمب(  م عد  مبكاع ن )ا دبمبا ن  سيمب ص  امبا عععومب:مبمب3
مبق1987قمب4طمبا عصقمبا قا طقمب عطرومباخلدذميقمبا آلد قةقمب صققمبققين(دك ومباإلس ـمب مبا ن  ى)هنديومبا ن  ىمبكمباتريخمبا عقبمبابعطصدمحممبعر مبهللامبععدف:مب4

 .435صمب
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مباب عقمب مب ن مبن ق مبيكظ ق مبكا ععقاء مبكا دلء مبن مب شع   مب ـز"ا  ش س ؼمب ن مب)مب"ا ن مبكمب456ابط ىفمبسعو مب شدف"ق( ابط ىفمبسعومبمب"ا ن
مب1ق(.مب520ابط ىفمبسعومب)مب"ا نمبعر كف"ق(مبكمب462ابط ىفمبسعومب)مب"ا نمبزي كف"ق(مبك نمبا ععقاءمبكا دلءمب469)

ك  مبازب كامبمبقأكمبأ اقمب نمبذ كمبحبسبمبابآل رةمبكا ع  ذكمب  يعط قمبأدكؿمبا   ائيمبأكمبدكي هتدمب طأ يمب نمب  يعومبك دمب   دقمب»ك دنتمب
مب ا مب ع  مبع امبا ق ومبمب دراتصبشعدمب ا ع مبكأنومبا س  ومبكصبع امب مب  طدهت مبا ععقاءمبكا عطدبمبكا ع  دءمبقمبك  دكامبا   اؿمبقمبكمبأغ ؽ

مب  امبا  كي تمب مب    مب:مب"ا نمبر ش "ا د شومبكا ع  شومب.ك  مب  رمب
مب*ىمبمبمبمبمبمبمبمبأ آلدبمب عط  مباش دمبك عط  ػػػػػػػػػ رضمبأن أدمدمبيز  ينمب مب

مب2.«أ آلدبمبدم عومب مبغ مب  مع دمبمبمبمبمبمبمب د قمبحيعيمب   ومبا س مب
مب ا امبمبأفمب"ع قمباقكخ" ع  مبمبقكيقلمبا رعض مب ا امب نمبا قيومبكا طعجشطمبك عع دمبملمب قزؽ ا اآلداومب مبا ن  ىمبمب آلشتمب مبعصقمبا   ائي

مبمبدهن نمبا  سدعقمب   سطر قمب مبا ز نمبا آلص مب عد لمبمبأفخب ؼمبا  درةمبا  مبديعنمبمباعشئدربطدجمب مبرأي مبإ مبز نمب ع جمباش مب شئد
مب3ا عآللمبكا طآل ش .

  امبا ع  مبا  ممب ينمباش مبا ععقمبا ن  سيمبل رم دطمبكا ط  يمبمب؛كملمبي لمبدب  ؾمبا   ائيمبأ اقمب نمب قفمبكا  قمبك لمبع  مبابقا   
مب طبمبا   ؿمبابعق شومبقمبك ق بمبع امبذ كمبقمبا  مب عنمبهتز  مب ر  تمبدك ومبمبأفأ  اءمبا ععقمبكا دبمبا قاشعومبقمبكطقدتمب مبظ   

 د بمب)ا  خ ة(مبابط ىفمبمب"ا نمب سدـ"ا ط ع مبكا دبمبكذكممبندءمبا  ك ومباإلس  شومبقمبرغ مبظ  رمبصب قةمب نمبا ععقاءمبكا ع  دءمبأ ادؿمب
مب دفمبظ  ر  مبمبقأ  مبا زجلمبا ن  سيمبق(مب555ابط ىفمبسعومب)مب"ا نمب ز دف"كمبقق(مب542سعومب) ثقمب نمبأاثرمبا ع  ومبا  عقيومبأكمب عن

مبا   ائيمب مبدك و مبظل مب  مب ردرمب4كا د شو مبع   مباعدف مبا زجلق مبكانطعق مبق مبا ر اءة مب س و مبا ععق مبكا س  مبا س  ي مبا  كؽ مباش  مبكاعي ق
مبا زجد  .

سبطعتمبل  نمبكا  كءقمبكظ قمباش دمبن دـمبج ي مب دـمب  دمبا ن  ىمبكمبظكخ  تمبدك ومبابقا   مبا ع مب  ك ومباب   ينقمبا  مباط أنتمب مب
مب لمباقعقمبكمب.5ع امبرعديومبخ  دءمباب   ينمبكسددهت مب مب ع ومبك عآلل مبابخط  ومبكنر غمبع  دءمب    دمبا س مب  امبا عصقمبلزد درمبا ع ـ 

مبسدرمباش مبس    مبابقا   مببد مب  ديقا مب دفمبا  قاءمبحيش  فمبا  ط دـمب طأسشىمبابعد  مبكاب ارسمبا عا ةقمبك دفمباذبد   مباذبد د  فمب.اآل 

                                           
 .435صمبابقجطمبن س قمبدمحممبعر مبهللامبععدف:مبمب1
 مقن دمبا عدعقمب ا مب.قمب آلردفمب نمبدك ومب ينمبعرددمب  ابعط  مبكابطعمب*
 .34ـمبقمبصمب2000قمبمب1قمبطس راي/د ع قمب  كتمبقمب رعدفمبمبققمبدارمبا  عقمبابعد ق مبا دبمبا ن  سيدمحممبرم افمبا  ايومب:مبمب2
 .392ـمبقمبصمب1984قمب2طمبقمب4جمبق رعدفمب  كتق    ي قمبا ع  مبقمبدارا عقلمبا دبمباتريخع قمباقكخ:مبمب3
 .436قمبصدك ومباإلس ـمب مبا ن  ى)هنديومبا ن  ىمبكمباتريخمبا عقبمبابعطصقين(دمحممبعر مبهللامبععدف:مب4
 .25ـمبقمبصمب1976ل آلد قةمبقمب صقمبقمبدطقمبمبققمب عطرومباخلدذميا دبمبا ن  سيمب مبعصقمباب   ينع يمبا كسيمب:مبمبو ع مب5
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مب مبا ععقاء مبك مبل   س و مبا  قاءمبمبقأن س   مبا عا مب ن مب دف مبك مبك ش يط دق مبنعدط د مبخ ؿمب ع    مبا قة مبا  عقيو كاسطعددتمبا ق و
مب.1اب   ينمبديش  فمبإ مبا دبمبكيعق  فمبأ   

قمبكا عدعقمب" سدفمبا  ينمبا نمباخل شب"مبمبر كأخقمبع  مب  ععقمبا ن  سيمب  مبع  مب ينمبا ضبقمب مبغق طومبا  ممبا ط قمباش مبا عدعقمبا ع
قمبك دفمبعصقمبازد درمب مبدك ومبا  عقمبكا دبقمبكذاعمب شتمبطدئ ومب نمبا ععقاءمبكا دلءمبا  ينمبأعددكامب ألدبمبا ن  سيمب"ا نمبز قؾ"

نمبا جقممب ع مب  تمبا ق ومبا ععقيومب مبظلمب ينمبا ضبقمب  دمبل  دمب نمبا  ط دـمبكا ععديومبكمبخد ومب مبا آلقفمبا اد »كمبع  ط مبك    مب.
مب.2«اسطآلقتمبا ر دمبك  أتمبا   رمبأف

مب  دمبعدشمب مبا ز دفمبا  د قةقمبكإريدمب  رمب  مبمبأفك  مبظ قتمبأاثرمب  كمبا رشئومبا اآلداشومبع امبا ععقمبخد ومبقمبا مبيعآللمب يعششمباش دمبا ععق
مب  دمبيعطسبمب شزاتمبج ي ةمبكمبخص  شومب رطعقةمبكأ  ابمب سط  ثومب مب  م عد  قمبان قدمبندمبعنمبغ امب نمبا  عمبأف  فمبا سد آلومب  

مبك مب. مب  آل مي مبا ط اد مب سط  ثمبك ع  د مب ع  د مبأس     مب  مبا طسبمب شزاتمبأخقل مب مب» مبطقي و مب خصشو مب  ط تمب   ح  ع ا
مبا سد  و مبك مب يمبل عج شو مبابع  دة مب مب يمبل عق شو مبا  مب دا تمبع امب آل  دتمبا  د ومبإمب؛ا ن  ىق مبا ن  سشو مبا عخصشو هند

كاعيمبا طج ي قمبكذ كمب دمبأدلمب ع مب  مبإ مبظ  رمبريدذجمبأد شومب طس مبل  قاومبكا  طعدرمبقمب ىتمبكاسطجد تمب مبا   تمبن س مبإ مبد
مب.3«  دتمب مب  غمبذ كمبذرك  مب مبظ  رمبانمباب

  

                                           
 .35ق34صق-صقمبمبابقجطمبن س ع يمبا كسيمب:مبمبو ع مب1
 .85صمبققمبدت1قمبا  ارمباجل د  يومب  ععقمبكا ط زيطقمب ع دزمقمب شرشدقمبط) شد  مبكمب عقا(ا نمباجلشدبمبا  ق طيع يمبدمحممبا عآلقاطمب:مبمب2
 .45صمبمبا عقؽمبا عقلقمب  كتقمب رعدفقمبدطقمبدتققمبدارمب   حمبا ععقمبا ن  سيع قمبا   دؽ:مب3
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  :مملكة غرناطة

مب دفمبع امبأ  امب مبا آلقفمبا جقممبا اد نمباآل مب  ا مبع امبعق  دمب ع مب دم عومبغق طومبأكمبا ن  ىمبا ص قل؛مبع امبأفمبا صقاعمبا سشدسي
مبا آلقفمب ىتمبهنديط مبأ  مبععقةمبس  د مب نمب ينمبا ضبقمب قمباعدفمبعصقمب ينمبا ضبقمبا ص  ةمبا عق شومباإلس  شومبا خ ةمب مب1   طمب  ا

اسط قتمبدك ط  مبأ اقمب نمب قن مبكنصيمب قفمب نمبا ز دفقمبك دنتمب  هت مب  مبا ع  ومبالجم دةمب مب عد يمبا شدةمبا  قدكسمبا ن  سيقمبكمب
مب.2ا ع  شومبكا ع  شومبكا اآلداشومبكا ع قانشومب نمبج ومبأخقل

مبا طآل ـمبكا  مبا  عقيومبحبشثمب   تمبذركة مبا ق و مباط دك تمباش د مبا ن  سشوق زد درمب مبا عصقمبكاسط قتمباب  عومب مبضبلمب  اءمبا  درة
مب دن امب.ا عصقممب). مب ا امب ع   مب دن امبضبدةمب   عقمبكا دبمب ل .(مبك دفمب طعجشطمب   ؾمب ينمبنصقمبأثقمبكامحمب مب  امبا ع  ومبا  عقيو؛مبإذ

مب3يع كفمب نمبصب ومبا دلءمبكا ع  دء.
ر  دهتدقمبكا رش شومب  قندمبك علمب دمبغق طومبا  مب دءتمب دمبا   ارمبأفمب قثمبجم مب قطرومبكا رش شوقمب قطرومبعر مبا قضبنمبا عد قمب ز قائ دمبكمب

مب  دمبيآل ؿمبعد آل دمب"ا عآلع م"مب:مب   شبمبا   مب  مبحباتمبعع مباش دمب  ج   قمبا رش شومبأ  ةمبادرس دمبا عدعقمبابعط  مب نمب»  مبكطدبقمبأك
مبا سددس" مب"أ   نس  مب  كمبا عصدرل مب سدك و مبع ا مبند مبرد مبا   مبا ع  ة مب د بمبابآل  و مب*عردد مب  ج دؿمب:» مبراعشد مبأ  ف مبأف أا ل

مب.4« ص قاءمبإاقيآلشدمبع امبأفمبأ  فمبراعشدمب  خعدزيقمب آلعطد ومب
مب

مب– نمبأ  قمب  دمبا ن  ىمبغق طومبك شلمبأفمبا ص ابمبأغق طومب»مبكغق طومب  يعومب نمبأع  مباب فمبكأ    دقمبكي  قمب د بمبا ع حمبأفمب
مب.5«ك ععد دمب   ط  مبا ق دنوقمبك  د دمباخقمبك دةمب سدفمبا  ينمبندمب–ل  زةمب

                                           
يعطصيمبا آلقفمبا اد ثمبععقمبمتمباسرتجدعمبابآلدطعدتمبا ن  سشومبكا  ةمب ع مبا خقلقمب دمبع امبغق طومبا  مب آلشتمبأبي ممب     دمب ينمبا ضبقمبك نمبمبأفلمبرك مب1

اب س عومبا عد ومب طدريخمباب قبمبمب:ذمشبمبز شبمبقيع ق.ـمب1248كا رش شومب مبعدـمبقـ1236ـمبقمبك قطرومب مبعدـمب1085ط ش  ومبسآل تمبعدـمبمبأفمبقابعقكؼ
قمبـمب1985قمبمب1  كتقمبطمبققمبدارمباإلديدفمبا نمبز قؾمبا  ق طيضب مبس ش مبا  صي:مب.كمبيع ققمبأـمب1995مبق رعدفمبققمبدارمبا   مب  اآلداومبكا ع ـ كا ن  ى

 .44ص
 .39صمبمبق مبا دبمبا ن  سيدمحممبرم افمبا  ايومب:مبمب2
 .53قمبصمبمب قؾمبا  ق طيا نمبزمبضب مبس ش مبا  صيمب:مبأمب3
جعلمبمبا   نس مبا سددسمبا آلعطديلقمباب كمبابسش يمب د بمبا ع قمبكمبا ط عنمبكمبا    حمبا عر قمب د يمبطدئ ومباب يعومباإلس  شومبط ش  ومبب ةمبط ي وقمبكمب*

قطرومبكمبا ن  ى.مبكمب  مبرعامبكمب جطمب ع دمبعد  ط مباجل ي ةمب ع مبسآل طمبمب عطد وقمبكمب  مبجعلمب ع دمبأي دمبا  رياومبا رشعومب رعضمبا نطصدراتمبا  مبااطآل هتدمب 
مبابؤثقين-ا   نس  مبخ  دئ  مب ن مب مبذ كمبس  ط  مب رعط  مبا  قبمبا   شينقمب-ك مب ع د مبا  مباسط دد مبا اقكاتمبا  عقيو مب ن مبك مبا عق شوق مبا اآلداو مب نمبععد ق ا ع ي 

مبكمبا   س مب دفمب عداس مبع امبط ش  ومب"ابعط  مب نمبعردد".مباأم تمبط ش  ومبعد  ومب  رتصبومبكمبجد رومب  طعداىمبا  عقممبكمبا اآلد مبكمبخد ومب مبجمدؿمبا ع ـ   و.ك
مب مب شع  دؿ: مبركزا مبا طسد ح(قيع قق دراي مبثآلداو مبك مبا  درة مبا  ارمبمبا ن  ىمبا عق شو)إس ـ مب  ععقق مب   آلدؿ مبدار مب ص  امبجردرمق مبك مبالجمش مبج  و مبعر   ق:

 .40قمبصمب2006قمب1ا رش دءقمباب قبقط
 .368ـمبقمبصمبمب1986قمبمب1اجلزائقمبقمبطمبقا ق دبمبققمب عع راتمبدارمبا رعثمبا آل ميدراسدتمب مبا دبمباب قلمبعر مبهللامبضبددم:مبمب4
صمبق1968  كتقمب رعدفقمبدطققمبالجم  مبا كؿقمبمبقمب ح:مبإ سدفمبعردسقمبدارمب ددرمب  ععقمبكمبا ط زيطن حمبا  شبمب مبغصنمبا ن  ىمبا قطشبمب:ابآلقممبمب5

147. 
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مبا قاي مبكيآل ؿمب مبأز در مبا    رمب»مبض: مبع امب عصو مبجم  ة مب زؿمبحمدسع د مبكمل مبا  صدر مبككس امب  دة مب عط امبا  دؿق ك دنتمبغق طو
مبكا عصدرقمبك  مباسط  مبك   دمب سدفمبا  ينمبا  زيقمبأ  مبعر مبهللامب نمباخل شبمب مب طد  مباإل دطوقمبكيق  مبهللامبا آلدئل:

ـُمبَ دمبا عقا مبؽمب؟َغق طُومبَ ػد َدمبَن ػػ مبمبمبمبمبمبمبمبَ دمبَ صُقمبا ّعد
مب.1«َ دمب يمبِإ مبا عقكُسمبذُبَ امبمبمبمبمبمبمبكاَ رضمب نمبصبُ ومبا َص اؽمب

مب لمب دعقمب دـمبندمبج ار  مبك شدن مبكمبرب  تمب مبكج ان مب عع  ومباد عومب طآلعومب  ع فمبا بمب* يمباب يعومبا سد قة قمبا  مب  عتمبع ا
مبأكمبا ا  رمبكمبا  ينمبأع  امبط امب ععقاءمبا غق طومبا  مبععآل دمبأع اؤ دمب ىتمبا ا د ومب نمب   ؾمبكاقسدفمبك عقاءمبج ا  قمبعقا»مبا يمب خـ 

مبعقكسدمب مباجلدنبقمبكسبا   د مبأ  مبعقلمبعزيز مبدمععومب مب قعو مبا قأةمب صد ق مباط ا   د مبا عق شو مباجل  قة ا عا مب نمبا   جمبا عدط يمب  ا
مب.2«ا  ق دمب دؿمبا  نشدمبك شجدفمبا س ط قمبسبا   دمب  عومبا ععقاءمبكإفمب ئتمبجعشومبسد قةمبس رتمب  جومبا عص رمبا  س 

مبكطشبمب  ائ دمبكدكرمب دئ دقمبككاقمب مبا  نشدمب صدنومبكمع د مبأهندمب دمقة مب" سدفمبا  ينمبا نمباخل شب"مب   يمبجدءمباش : ك آل مبخص د
مبع امب سدفمبع  دءمب مبذ ق مب  د مباب كق مبا ن  ىمبكدار مبا يمب  بمب  د مبكرسختمبا   اـق مبا ععق مبكن   مباخلدئيق مباأ نمباش د  ددهتد

مب دنتمب دع ةمبا  نشدمبك قا رةمبا ع شدمبك دمقةمبا س  دفقمبك رومبا ع ؿمبكاإل سدفقمب مبيع  دمب مبداخ  دمبك مبخدرج دمب   مب نمبك ؤرخش دمبأهند
ا ر  افقمبك مبي د شدمب مبا سدعمبع درهتدمبكطشبمب قاراهتدمبكطنمب نمبا كطدفمبك مبأييتمبع امب صقمبأك دؼمب د دمبكع مبأ عدؼمبج  دمب

مب.مب3   مبا رشدف
مب مبدم عو مبكا ط عنمبك عش مبإ مبا شدةمبذ قايتمب قطرومبك دفمبا آلقفمبا اد نمبأز امبعصقمبعقاط  مب نمبا آل ة مبن عد مبا  مبأخ تمب سرتد غق طو

كا رش شومبس اءمب مبذ كمبا شدةمبا سشدسشوقمبأكمبا شدةمبا اآلداشومبعد ومبكا  عقيومبا  عشومبخد وقمباآل مب   تمب مبا عصيمبا خ مب نمب  امب
مب  دمبطرعتمب ط شزمبإنطدج دمبا دلمب مبمبمبا آلقفمبذركةمب  هتدمب شثمبس طمب مب  امبا  رتةمبمبأع  مب  عقممبا ن  ىقمبكأع    طدندمبك عقائ د

ا ع  مبكا عاققمبك د تمبل  دظمبع امبا رتاثمبا ن  ىمبكإبي اءمبا  اا ينمبإ ش دمب نمباب فمبا خقلمبقمبك دفمب نمب شع  مبا ع  دءمبكا عطدبمب
مبكا  ع فقمبكإنعدءمباب امبقمبككا ععقاء مبرسمبكابعد  مب.إبثقاءمبا شدةمبا  عقيومبلبؤ  دتمباجلش ةمب مبخمط يمبا ع ـ 

 دفمبا آلقفمبا اد نمبا جقممب مبدم عومبغق طومبل عسرومب  ك ومبا ط ع مبكا دبمبعصقمب»يآل ؿمب"دمحممبعر مبهللامبععدف"مب مب آل  ومباإل دطو:مب
ا ع جمبكا زد درمبكاش مبظ قتمبطدئ ومب نمبأ د قمباب عقينمبكا ععقاءمبا  ينمبأعددكامبركعومبا دبمبا ن  سيمب مبأع  مبعص راقمب المبا نمب

                                           
 .55صمبمبق1جقمبأز درمبا قايضمب مبأخردرمبا آلدميمبعشدضابآلقم:مبمب1
مب طبمب دمببهنشدرمبدك ومباب   ينمبك آل ـمبا عصدرلمب مبر  عمبا ن  ىمبعددتمبغق طومب طصرحمبعد  ومبإطمبك مب* مبأ ع فمبا خ ةمب مبا ن  ىمبك  مبأف  عومبج ي ة

  يومبسد آلومبأذ كمب طمبانطآلدؿمبدمحممبا ضبقمب ؤسىمباب  عومباش دمبا ؽمب لمبا  قاءمبلدائمب عشش مب  خقةمباب يعوقمب ص رمبا  قاءمبا  مب عد دمبع امبأنآلدضمب  عومب
 ك  عنمب مبزخقا دمب ىتمب درتمب نمبآايتمبا ع سومبا  عشومبك  ائطمبا رعدءمب مبا ن  ى.

 .368صمبمبق1986قمب1 عع راتمبدارمبا رعثقمب عطرومبا ق دبقمباجلزائققطمبدراسدتمب مبا دبمباب قلمبا آل ميقمبضبددم:عر مبهللامبمب2
قمبمب1973قمب2قمبطمب1مب جا آلد قةمبقمبمبق صقمبق عطرومباخلدذميمب   ردعومبكا ععقمبكا ط زيطمبدمحممبعر مبهللامبععدفقمبح: قمباإل دطومب مبأخردرمبغق طومب:ا نمباخل شبمبمب3

 .93صمب
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 د/ توابـي صندرة

 

 

(مبكا  زيقمبا نمباخل شبمبكا  زيقمبا نمبز قؾقمبكمبا  زيقمبا نمبا شدّفمبكغ   مبدمنمب.)..مبا دمشيمبكا نمبخدسبومبا نصدرممب دعقمبابقيوقس ر  رمب
مب.1«  لمبن مب  امبا عصققمبكمبزخقتمبدك ومبا ط ع مبكا دبمبآباثر  مبا  مبانط امبإ شعدمب ع دمبا عا 

مبإ مب قاث  مب دمبي ؿمبع امبرغرط  مب مبجمدراةمبع  دءمبا دبمب اآل مبسد  مب ؤ ءمبا ع ـمبا عردرمب مبا  ع فمبا د شومبن  دمبكأت ش دمبكأمدا ا
كيع مبا آلقفمبا اد نمبا جقممبعصقامبدمشزامبل ع قمببدمب»مبا عقلمبكا  ؿمبا ععقاءمب نمبخ ؿمبنصدعومب شدهن مبكأ  مبعردرهت مبكج دةمب شدغط  ق

ـمب عد  مب مبانمبا ععقمبكاب   دت.مبكإذامبأج عدمبا ع قمب مبابعقؽمبا عقلمبخ ؿمب  امبا  رتةمباإنعدمب نمبذم مب نمبيعط لمبع ش مب نمبأع 
مب ا قمباآل مبعقاتمبا ن  ىمب   رامبأد شدمب    ظدمبلبآلدرنومب طمبابعقؽمب ديدثلمبا نمباجلشدبمبكا نمباخل شبمبكا نمبز قؾمبكا نمبخدسبومبكغ   

مب.2«مبأثعدءمب  امبا  رتةمب
مب
مب

                                           
 .17صمبقمبمباإل دطومب مبأخردرمبغق طومب:ا نمباخل شبمبمب1
 .85صمبدتققمب1قمبا  ارمباجل د  يومب  ععقمبكا ط زيطمبقمب ع دزممبقمب شرشدمبقمبطا نمباجلشدبمبا  ق طيمب:ع يمبدمحممبا عآلقاطمب2
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 د/ هدى بنت سعيد دمحم البطاطي

 
 

  

 :الملخص

احلمد هلل رّب العادلُت والصالة والسالم على سيد ادلرسلُت سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعُت وبعد؛ فقد شغلت قضية 

وآرائهم حوذلا فكان لكل من البصرين  االحتجاج علماء اللغة؛ إذ تعددت مصادر االحتجاج واختلفت مناىج النحويُت

 والكوفيُت مناىج وقواعد يف التعامل مع الشواىد النحوية.

ومن منطلق الوقوف على مصادر االحتجاج النحوي لدى حناة األندلس، وموقفهم من الشواىد النحوية وكيف تعاملوا 

بـ) االحتجاج النحوي عند حناة األندلس(  عنونةمعها، ومدى أتثرىم ابدلدرستُت البصرية والكوفية جاءت ىذه الدراسة ادل

 لإلجابة عن عدد من التساؤالت، منها9

 ما موقف النحاة األندلسيُت من األصول النحوية واالستشهاد النحوي؟  -

 فيم اختلف حناة األندلس عن سابقيهم من مدرسيت البصرة والكوفة يف موقفهم من االستشهاد النحوي؟ -

 بصري والكويف يف االحتجاج النحوي عند حناة األندلس؟ما أثر االجتاه ال -

واحلديث  الكرمي وقراءاتووستنتظم الدراسة يف مدخل وثالثة مباحث تتناول موقف حناة األندلس من االحتجاج ابلقرآن 

 .وكالم العربالشريف 
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 د/ هدى بنت سعيد دمحم البطاطي

 
 

  

واحلديث الشريف  الكرمي القرآنيتمثل يف  جدوا أنفسهم أمام تراث لغوي ىائلو فقد شغلت قضية االحتجاج علماء اللغة؛ 

لبناء قواعدىم وإثباهتا، وكان لكل من  ىم النحوية واللغوية واستدلوا بويف قضااي استعانوا بوف، ونثرًا وكالم العرب شعرًا

ء، أما من كالم العرب الفصحا الشائعالبصريُت والكوفيُت أسلوهبم يف االحتجاج، فالبصريون يبنون قواعدىم على الكثَت 

 . الكوفيون فيتوسعون يف الرواية والقياس واالستشهاد

يف االحتجاج متميزًا حناهتا استطاعوا أن يضعوا ذلم مذىًبا  إال أناألندلس  احلالة السياسية ادلضطربة اليت شهدهتا ورغم

االحتجاج ابلقرآن  من خالل ىذا البحث أن أتبُت موقفهم منوسأحاول . قواعدىم وأصوذلم النحوية بنوا عليواللغوي 

، وىل عولوا عليو أم كانت ذلم وجهة نظر أخرى مغايرة لتلك الكرمي وقراءاتو واحلديث الشريف وكالم العرب شعره ونثره

 اليت كانت للبصريُت والكوفيُت.

 . واحتجتُقصد؛ ألن القصد ذلا وإليها 9أي مسيت ُحّجة، ألهنا ُُتج  و ، والربىانالدليل  من احلّجة مبعٌت االحتجاج يف اللغةو 

 ، واالحتجاج يف النحو معناه "فاالحتجاج على ذلك9 ىو تلمس احلّجة، مث اإلابنة عنها وإيضاحها، ابلشيء9 اختذه حجة

أو ىو إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب ، (1)االعتماد على إقامة الرباىُت من نصوص اللغة شعرا أو نثرا"

 أما مصادر االحتجاج فهي9.(2)نقلي صح سنده إىل عريب فصيح سليم السليقةبدليل 

  

                                 
 .201( دمحم عيد، الرواية واالستشهاد ابللغة، ص1)
 .26( سعيد األفغاين، من اتريخ النحو، ص2)
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 :  :والقراءات القرآنية القرآن الكريماًلحتجاج بأوًلا

لقرآن الكرمي، يقول ابن خالويو9" قد أمجع الناس مجيًعا على أن اللغة إذا ال خالف بُت مجهور العلماء يف االستشهاد اب

، كما صرح ابن جٍت أبنو ال يعلم خالفًا بُت (1)أفصح شلا يف غَت القرآن، ال خالف يف ذلك "وردت يف قراءة القرآن فهي 

يف العربية، سواء إىل جواز االحتجاج ابلقراءات القرآنية  سيوطي، وذىب ال(2)النحاة على االحتجاج ابلقراءات الشاذة

. وقد استشهد حناة (3)القواعد ما مل ختالف قياًسا معروفًاة؛ وذلك لالعتداد هبا يف إقامة ، أم آحاًدا، أم شاذةمتواترً  تأكان

البصرة ابلقراءات ادلتواترة غَت ادلخالفة للقياس، أما ابلنسبة للقراءات الشاذة فاالحتجاج هبا واعتبارىا أصال فهو ليس من 

. ويف ادلقابل  (4)ها ردوىامنهجهم؛ ألهنم مل يعدوا من القراءات حجة إال ما كان موافقا لقواعدىم وأقيستهم، فإن خالفت

 .(5)كانت القراءات مصدرا مهما من مصادر النحو الكويف

والذي يهم يف ىذا ادلقام ىو موقف النحاة األندلسيُت من القرآن والقراءات القرآنية ومدى اعتمادىم على ىذا ادلصدر يف 

 .التقعيد النحوي

حاول الطعن فيها، إذ يقول السيوطي9 "كان قوم من النحاة دافع النحاة األندلسيون عن القراءات القرآنية ضد كل من 

يعيبون على عاصم ومحزة وابن عامر قراءات بعيدة يف العربية، وينسبوهنم إىل اللحن وىم سلطئون يف ذلك...، وقد رد 

ؤلفاتو فإن فقد كان ابن مالك يستشهد ابلقرآن يف م  ،(6)ادلتأخرون ومنهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك أببلغ رد"

ومن ذلك موقفو من قراءة ابن عامر لقولو ، (7)طعن فيهاويصف القراءة ابللحن يرد على من يو مل جيد فباحلديث الشريف، 

تعاىل9 )قتل أوالدىم  شركاؤىم( برفع القتل ونصب األوالد وجر الشركاء، فقد أجاز الفصل بُت ادلضاف وادلضاف إليو 

خالف ما ذىب إليو البصريون استناًدا إىل قراءة ابن عامر؛ ألهنا اثبتة ابلتواتر، واستشهد بغَت الظرف واجلار واجملرور على 

 . كما أجاز العطف على الضمَت اجملرور من غَت إعادة اجلاّر بقراءة محزة لقولو تعاىل9(8)بشواىد شعرية تثبت ذلك 

                                 
 .263ص2( السيوطي، ادلزىر، ج1)
 .22، 21ص2( ابن جٍت، احملتسب، ج2)
 .37السيوطي، االقًتاح، ص ( 3)
 .26( خدجية احلديثي، الشاىد وأصول النحو، ص4)
 .273( مهدي ادلخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، ص5)
 .38( السيوطي، االقًتاح يف أصول النحو، ص6)
 .242ص ( عبدالقادر اذلييت، خصائص ادلذىب األندلسي النحوي خالل القرن السابع اذلجري،7)
 .266، 265ص2( ابن مالك، شرح التسهيل، ج8)

257



 د/ هدى بنت سعيد دمحم البطاطي

 
 

  

 .(1))تساءلون بو واألرحام( جبر ) األرحام(، وقد ردىا البصريون وابن جٍت

ودافع أبو حيان األندلسي وابن ىشام عن القراءات وردا على من طعن يف االحتجاج هبا، يقول أبو حيان9 "ولسنا 

، فأجاز (3)، فيما مل جيز ابن ىشام الطعن يف القراءات ألن " مرجع القراءة الرواية ال الرأي"(2)متعبدين أبقوال أىل البصرة"

َت اجملرور دون إعادة اخلافض مستنًدا إىل قراءة محزة يف قولو تعاىل9)واتقوا فأجاز أبو حيان عطف االسم الظاىر على الضم

، موافًقا ابن مالك ورادًّا على ما ذىب إليو (4)هللا الذي تساءلون بو واألرحام( خبفض ) األرحام( دون إعادة حرف اجلر

، مرتضيا توجيهات النحويُت (5)شركاؤىم( )قتل أوالدىم ابن عطية والزسلشري يف ختطئتهما قراءة ابن عامر لقولو تعاىل9 

 . (6)الكوفيُت ادلوافقة للقراءة وادلدعمة ذلا ابألدلة ادلسموعة عن العرب

وأكثر السهيلي من االستشهاد ابلقران الكرمي وجعلو األصل الذي يقاس عليو، وكتب السهيلي وأماليو تكشف عن ىذا 

ة رليزًا رليء األمر للخطاب ابلالم وإن كان الفعل مسنًدا للفاعل االجتاه، كما استشهد ابن عصفور ابلقراءات الشاذ

، فيما مل جيز ذلك (7)فيكون إذ ذاك رلزوًما، ومنو قراءة زيد بن اثبت وأيب بن كعب لقولو تعاىل9)فبذلك فليفرحوا( ابلتاء

 مجهور النحويُت.

صلة استناًدا إىل قراءة قولو تعاىل9)ما بعوضة( وأجاز أبو علي الشلوبُت حذف العائد يف ادلوصوالت االمسية دون طول ال

 .(8)بنصب)بعوضة( على أهنا صفة )ما( أو عطف بيان من )مثال(

واالحتجاج خنلص من ىذا إىل أن كثَتًا من حناة األندلس اىتموا ابلقران الكرمي ودافعوا عن االستشهاد ابلقراءات القرآنية 

شهاد، وردوا على كل من طعن فيها، متخذين موقًفا معتدال ووسطًا بُت هبا، وعدوه األصل األول يف االحتجاج واالست

موقف البصريُت ادلتشددين يف األخذ هبا، وموقف الكوفيُت الذين أجازوا االحتجاج بكل القراءات متواترة وشاذة، وكانوا 

 من أكثر ادلنافحُت عن القراء والذود عنهم. 

  
                                 

 .38( السيوطي، االقًتاح، ص1)
 .63ص3( أبو حيان، البحر احمليط، ج2)
 .134( ابن ىشام، شرح قطر الندى، ص3)
 .115، ابن رلاىد، السبعة، ص400ص2( أبو حيان، البحر احمليط، ج4)
 .122-122ص3( أبو حيان، البحر احمليط، ج5)
 .822-820، دمحم درين، أتثَت الكوفيُت يف حناة األندلس، ص312احلديثي، أبو حيان النحوي، ص( خدجية 6)
 .54( ابن عصفور، شرح اجلمل البن عصفور، ص7)
 .30ص2( الزسلشري، الكشاف، ج8)
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 ثانياا: اًلحتجاج بالحديث الشريف:

 ؛ ىي9(1)ثالثة مذاىبإىل  الشريف حلديثاب العلماء يف االحتجاج انقسم

وحجَّتهم يف ، األول9 مذىب ادلانعُت مطلًقا9 وعلى رأسهم أبو احلسن بن الضائع اإلشبيلي، وتلميذه أبو حيان األندلسيّ 

ين عاشوا بعد عصور االحتجاج، ذلك أن األحاديث جُيوز روايتها ابدلعٌت، كما أن كثَتًا من الرواة كانوا من ادلولَّدين الذ

 وأن أئمَة النحو ادلتقدمُت من البصرة والكوفة مل حيتج وا بشيء منو.، وىؤالء جيوز عليهم اللحن

 ،أكثرىم استشهاًدا ابحلديث ابن مالككان أوذلم السهيلي وقيل ابن خروف، وكان الثاين9 مذىب اجملوزين مطلًقا9 و 

احلديث فكذلك يقال يف رواية األشعار، بل إن احتمال اللحن يف رواية األشعار  حجتهم أنو إذا جاز اللحن يف روايةو 

 .أكثر؛ وذلك ألن الوازَع الديٍت يساعد على تذكر نصوص األحاديث، ويعمل على صيانتها من أي احنراف

االحتجاج از أجاّلذي  األندلسي الثالث9 مذىب ادلتوّسطُت9 وقد تزعَّم ىذا ادلذىب اإلمام أبو إسحاق الّشاطبّ 

 .ابألحاديث اليت ُعٍِت بنقل ألفاظها

حزم النحويُت الذين احتجوا بكالم العرب من شعر ونثر، وأمهلوا احلديث الشريف ومل جيعلوه حجة يف بناء ابن  وىاجم

احلديث ؛ إذ مل يول النحويون (2)قواعدىم أو إثباهتا، كما نبو على ضرورة العودة إىل األحاديث واستقراء القواعد منها

، ولعل مردَّ ذلك إىل أن احلديث الشريف مل يدون يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فكان من (3)الشريف ما يستحقو من أمهية تليق بو

عليو وسلم، فكان من نتائج عدم تدوينو وجواز روايتو ابدلعٌت وقوف مجهور النحويُت من االحتجاج واالستشهاد بو مواقف 

من أكثر يف االحتجاج بو، حىت أصبح ذلك مسة واضحة لدى ابن خروف وابن  ، أما حناة األندلس فمنهم(4)متباينة

مالك، وقد أشار إىل ذلك ابن الضائع واستنكره إذ يقول9" وابن خروف يستشهد ابحلديث كثَتا، فإن كان على وجو 

 .(5)ما رأى"االستظهار والتربك ابدلروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبلو أغفل شيئا وجب عليو استدراكو فليس ك

كما أنكر بعضهم على ابن مالك استشهاده يف القواعد النحوية ابحلديث الشريف، وإثباتو القواعد الكلية يف لسان 

                                 
 .24-8ص2( البغدادي، خزانة األدب، ج1)
 .21ص3( ابن حزم، الفصل يف ادللل واألىواء والنحل، ج2)
 .43د عيساين، النحو العريب بُت األصالة والتجديد، ص( عبداجملي3)
 .220( زلمود عكاشة، علم اللغة9 مدخل نظري يف علم اللغة العربية، ص4)
 .43( السيوطي، االقًتاح يف أصول النحو، ص5)
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العرب، حىت قيل إنو كان أكثر النحويُت استشهاًدا ابحلديث، وكان لو منهج يف االستشهاد بو، فكان أكثر ما يستشهد 

 وكتاب  عدل إىل احلديث، وإن مل يكن فيو عدل إىل أشعار العرب، وقد ظهر ذلك يفابلقرآن الكرمي فإن مل يكن فيو شاىد 

الذي يشَت إىل أنو شواىد لنصوص يف صحيح البخاري أراد  (1))شواىد التوضيح والتصحيح دلشكالت اجلامع الصحيح(

لشريف، وبلغ عدد األحاديث مؤلفو توجيو إعراهبا، وينظّر ذلا بكالم العرب الفصحاء، فكان من ىذه النظائر9 احلديث ا

. وقد وقف العلماء من ابن مالك واحتجاجو ابحلديث مواقف متباينة بُت مؤيد (2)اليت استشهد هبا اثنان ومثانون حديثا

 ومعارض.

وأكثر السهيلي من االستشهاد ابحلديث الشريف يف كتابو )نتائج الفكر يف النحو(، حىت إنو استعان هبا يف تصور معامل 

، واعتمد أكثر من عشرين حديثًا يف دالالت األلفاظ والًتاكيب، كما حفل  (3)كما استعان هبا يف التوجيو اللغويالبيئة  

، ومل يغب عنو موضوع نقل األحاديث ابدلعٌت وأن القرآن (4)كتابو ) روض األنف( وأماليو ابألحاديث اليت استشهد هبا

 .(5)مرة على اللفظ ومرة على ادلعٌت الكرمي مقدم يف االستشهاد على األحاديث اليت تنقل

أبو الطيب الفاسي9 " فذىب إىل االحتجاج بو وىكذا فقد استشهد عدد كبَت من النحاة األندلسيُت ابحلديث، يقول 

ىشام، ابن 9 ابن مالك و اجلليالنواالستدالل أبلفاظو وتراكيبو مجٌع من األئمة منهم9 شيخا ىذه الصناعة وإماماىا 

وصاحب البديع، واحلريري، وابن سيده، وابن فارس، وابن خروف، وابن جٍت، وأبو دمحم عبد هللا بن بري، واجلوىري، 

 .(6)والس َهيلي، وغَتىم شلن يطول ذكره"

واستطاع السهيلي وابن مالك ومن هنج هنجهم أن يثبتوا أن احلديث الشريف قد تضمن شواىد تثبت الكثَت من ادلسائل 

 ُت جوازىا؛ لعدم وجود ما يؤيدىا من الشواىد يف مصادر االحتجاج األخرى.اليت خفي على النحوي

ويف ادلقابل كان ىناك من النحويُت األندلسيُت من ذىب إىل عدم االحتجاج ابحلديث يف قواعد النحو واللغة، واثر ضد 

جتويز الرواية  ؛ إذ يقول9"أبو احلسن بن الضائعشيخو أبو حيان األندلسي، و من استشهد أو أجاز االحتجاج بو، ومنهم 
                                 

 .128ص، إبراىيم السامرائي، ادلفيد يف ادلدارس النحوية، 202-200( ينظر9 سعيد الزبيدي، القياس يف النحو، ص1)
 .13( ابن مالك، شواىد التوضيح، ص2)
 .150( دمحم البنا، أبو القاسم السهيلي ومذىبو النحوي، ص3)
 .150-148(دمحم البنا، أبو القاسم السهيلي ومذىبو النحوي، ص4)
 .287ص2( السهيلي، الروض األنف يف تفسَت السَتة النبوية البن ىشام، ج5)
 . 85الكفاية، ص (الفاسي، ُترير الرواية يف تقرير6)
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ابدلعٌت ىو السـبب عنـدي فـي ترك األئمة كسيبويو االستشهاد على إثبات اللغة ابحلديث، واعتمدوا يف ذلك على القـرآن، 

وصريح النقل عن العرب، ولوال تصريح العلماء جبواز النقل ابدلعٌت يف احلديث، لكان اأَلوىل يف إثبات فصيح اللغة كالم 

 .(1)"؛ ألنَّو أفصح العرب-ملسو هيلع هللا ىلص   -النب

من االستدالل مبا وقع يف  -ابن مالك النحوي  –ونقل اإلمام السيوطي عن أيب حياَن أنّو قال9 " قد أكثر ادلصّنف 

األحاديث على إثبات القواعد الكيلة يف لسان العرب وما رأيت أحًدا من ادلتقدمُت وادلتأخرين سلك ىذه الطريقة 

 .(2)"غَتُه

شلا تقدم خنلص إىل أن بعض حناة األندلس ادلتأخرين احتجوا ابحلديث سلالفُت النحاة األوائل واعتربوه أصال من أصول 

وقفوا موقًفا التقعيد النحوي، ومل يسَتوا يف ركب النحاة البصريُت الذين أسقطوا احلديث الشريف من أصول استشهاداهتم، 

لم يًتكوا االستشهاد بو، ويف الوقت نفسو مل يستشهدوا بو بكثرة كالقرآن والشعر وكالم ؛ فبوغَت واضح من االحتجاج 

فيما بقي بعض حناة األندلس متمسكُت بطريقة اجلمهور يف عدم اإلكثار من االستدالل ابحلديث الشريف يف  العرب،

 تقعيد النحو، منبهُت إىل أسباب ذلك ، وتوسط الشاطب وغَته يف ذلك االحتجاج.

  

                                 
 .20، ص2البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، ج (1)
 .33السيوطي، االقًتاح يف أصول النحو، ص (2)
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 :بكالم العرب اًلحتجاجثالثاا: 

كالم العرب مصدر مهم من مصادر االحتجاج اللغوي ادلسموعة من العرب، ويقصد بو كالم من يستشهد بقوذلم من 

، وقد وضع النحويون شروطًا ذلذه الفصاحة، ومنها أن يكون (1)العرب الفصحاء جاىليُت وإسالميُت شلن عرفوا بفصاحتهم

، كما مل يستشهدوا (2)قبيلة مشهود ذلا ابلفصاحة وصفاء اللغة، وجعلوا لذلك معايَت زمانية ومكانية دقيقةالقائل عربيا من 

بكالم ادلولدين، يقول أبو حيان األندلسي9 "وكيف يستشهد بكالم من ىو مولد، وقد صنف الناس فيما وقع لو من 

 .(3)اللحن يف شعره"

وىو الشعر، وكالم منثور، ويتضمن اخلطب واألمثال واحلكم واألقوال ادلأثورة، ويقسم كالم العرب إىل قسمُت9 كالم منظوم 

 .(4)وكالم أىل البادية شلن مل خيالطوا األعاجم ومل يسكنوا احلضر

يعود إىل ، ولعل ذلك عليو استشهادا واحتجاجا بو يف إقبال النحاة من النثرا الشعر كان أوفر حظًّ ومن الالفت للنظر أن 

، وشيوع حفظو وكثرة تداولو، من ذلك أن سيبويو اعتمد ظيمة اليت كان يتمتع هبا الشعر يف نفوس العرب األولُتادلنزلة الع

يف شواىده على الشعر حىت بلغ عددىا ألًفا ومخسُت بيًتا، ومع كثرة احتجاج النحويُت األوائل يف كتبهم بلغات العرب 

 لشعر.وأمثاذلم إال أهنا ال تقارن ابحتجاجهم ابلقرآن وا

وقد سار حناة األندلس على منهج سابقيهم يف االحتجاج بكالم العرب شعره ونثره، واحلدود الزمانية وادلكانية وادلعايَت اليت 

رمسها األوائل لذلك االحتجاج، فقد انتقد ابن حيان اعتداد ابن مالك بلغات خلم وجزام وغسان إذ يقول9" ليس ذلك من 

من االستشهاد بكالم العرب وأمثاذلم ووقف ابلنظم  وأكثر السهيلي يف كتابو ) نتائج الفكر(، (5)عادة أئمة ىذا الشأن"

، وارتضى التقسيم الطبقي للشعراء، فأوالىم ابالحتجاج بشعره الشعراء اجلاىليُت، مث من كان (6)عند عصر االستشهاد

 .(7)أقرب إىل عصره وأبعد من عصر ادلولدين

                                 
 .80( زلمود فجال، اإلصباح يف شرح االقًتاح، ص1)
 .125ص2( دمحم عبادة، عصور االحتجاج يف النحو العريب، ج2)
 .82ص2( أبو حيان، البحر احمليط، ج3)
 .225زلمود عكاشة، علم اللغة مدخل نظري يف علم اللغة العربية، ص( 4)
 .225ص4( ابن حيان، التذييل والتكميل، ج5)
 .113( السهيلي، نتائج الفكر، ص6)
 .164-163( دمحم البنا، أبو القاسم السهيلي ومذىبو النحوي، ص7)
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لغات القبائل مجيعا ألنو وثق أبصحاهبا ورأى لغاهتم متثل فصيًحا من اللغات ال يصح يف كتبو ب واستشهد ابن مالك

تعود لشعراء من سلتلف الطبقات اليت صنفها ادلشارقة، وحنا ابن مالك حنو ، كما استشهد بعدد من أبيات شعرية (1)إغفاذلا

، أما الشواىد اجملهولة القائل فكان كسابقيو (2)همالكوفيُت يف روايتهم عن قبائل مل يرو البصريون ذلم وال يستشهدوا بكالم

 .(3)فتارة يقبلها وحيتج هبا، واترة يردىا

عدَّ ابن حيان لغة احلجاز أفصح اللغات، ومل ينِب قواعده على اللغات الضعيفة ومل حيتج هبا، وكان أيخذ بلغات كل القبائل 

لقبائل اليت احتج بكالمهم البصريون، وكان ال يقيس على لكن ال يقيس عليها ويعدىا من ادلسموع، وأخذ مبا روي عن ا

، يف حُت تساىل ابن مالك واحتج (4)ما قل وروده، أو جاء يف أبيات الشعر اليت القليلة اليت ال تبٌت على مثلها القواعد

ر يف احتجاجو بكالم قبائل مل حُيتج هبا وبكالمها، شلا يربىن على أن أاب حيان كان ذا نزعة بصرية ظهرت بوضوح أكث

بشعر الشعراء الذين احتج هبم البصريون. كما استشهد أببيات رلهولة القائل من ابب التمثيل ومل يثبت هبا قاعدة أو يبُت 

 .حكًما

 

  

                                 
 .258ص2( ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد، ج1)
 .223حيان النحوي، ص ( خدجية احلديثي، أبو2)
 .220، 207،208، 55،58، 51، 12( ينظر9 ابن مالك، شواىد التوضيح، ص3)
 .223( خدجية احلديثي، أبو حيان النحوي، ص4)
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 خلص البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: مما سبق

حناة األندلس األولوية يف االحتجاج للقرآن الكرمي وقراءاتو مث احلديث الشريف مث كالم العرب شعره ونثره،  أعطى  -

 وحنوا حنو األوائل يف اعتمادىم على تلك ادلصادر يف استنباط قواعدىم النحوية دون تفضيل مصدر على اآلخر.

كل منو منهجو وطريقتو يف االستدالل، ومدى االلتزام ال خالف يف احتجاج حناة األندلس بكالم العرب إال أنو كان ل -

 مبعايَت االحتجاج الزمانية وادلكانية اليت وضعها األوائل.

 شلا ميز النحاة األندلسيُت كثرة استشهادىم ابحلديث الشريف حىت أصبح مسة من مسات النحو األندلسي. -

ررين من آراء البصريُت اترة ورافضُت آراء الكوفيُت كان للنحاة األندلسيُت آراء يف بعض ادلسائل ومن حيتج هبم متح -

 اترة أخرى.
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 ملخص

رباول ىذه الدراسة الوقوف عند أىم سبظهرات اعبسد يف اؼبتون الروائية، وىي يف العمق تبتغي لفت االنتباه إىل أن حضور اعبسد 

ابلضرورة تلك الصورة اإليروتكية، اؼبرتبطة بكل ما ىو شبقي وضبيمي، ولكن قد يكون اعبسد يف أحايُت  يف النصوص ال يتخذ 

كثَتة مصدرا لكل معاانة وأمل. وىذا ما عكستو اؼبتون اؼبنتخبة اليت حاولنا استكناه مقاربتها، فبهدين لكل ذلك دببحث نظري 

 س بُت اؼبقدس واؼبدنس حبسب زوااي النظر.تتبعنا فيو مفهوم اعبسد وما وبفل بو من دالالت تنو 

 

Abstract 

This paper, we will study is an attempt to trace the most important manifestations 

of the body in the novel’s narrative, and to examine the fact that the presence of 

the body is not necessarily an erotic representation associated exclusively with 

what is sublime and intimate. In fact, the body is usually a source of suffering and 

pain. This is reflected in the selected novels that we studied, paving the way for 

this theoretical study in which we investigate the body’s symbolism, its sacred as 

well as profane expressions.  

Key words: symbol, body, narrative text, social forces, social conflict 
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 تقديم:

يتحول ال تزال الرواية العربية تشكل خطااب ينبش يف اؼبسكوت عنو، فيعيد بناء األسئلة وتشكيلها ليكون بذلك نصا ـبتلفا 

 اختالفو إىل سؤال متجدد على الدوام .

ولعل العديد من األعمال الروائية قد وعت أن شرط وجودىا لن يتحقق إال ابنتهاك اؼبقدس واؼبركزي وتبٍت خطاب اختالف 

 س اؽبامشي، فحاولت رسم احتفالية خاصة ابعبسد يف نصوصها.واؼبدن  
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 المبحث األول: دالالت الجسد:

ربديد مفهوم اعبسد من وجهة نظر وحيدة أو داخل حقل معريف معُت من حقول اؼبعرفة اإلنسانية، ألن ىذا  أكيد أنو من الصعب

اؼبفهوم يتجاوز ما ىو ؿبسوس إىل ما ىو ؾبرد أو هبمع بينهما، فاعبسد كينونة مدركات ذات طبيعة متنوعة لذا وجب استقصاء 

جسم اإلنسان وال يقال لغَته من األجسام، وال يقال لغَت يقصد بو (2)لعرب.فاعبسد يف لسان ا(1)مفهومو من زوااي معرفية ـبتلفة

اإلنسان من خلق األرض. واعبسد: البدن...، وعن ابن سيدة: قد يقال للمالئكة واعبن جسد... وكان عجل بٍت إسرائيل جسدا 

وقال أبو اسحق يف تفسَت ار"... فاخرج هلم عجال جسدا له خو يصيح وال أيكل وال يشرب وكذا طبيعة اعبن، قال عز وجل:" 

 اآلية: اعبسد ىو الذي ال يعقل وال يبيز إمبا معٌت اعبسد معٌت اعبثة فقط. 

 أما عن حضور اعبسد يف اػبطاب الديٍت اإلسالمي فنجد أن لفظ " اعبسد" ورد يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع ىي:

 " وما جعلناىم جسدا ال أيكلون الطعام وما كانوا خالدين". 8اعبسد اػباص ابإلنسان كما جاء يف سورة األنبياء آية  -1

 " فاخرج ؽبم عجال جسدا لو خوار".  86جسد غَت مرتبط ابإلنسان كما يف قولو تعاىل يف سورة طو آية  -2

 " ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيو جسدا مث أانب" .33أو كما يف قولو عز وجل يف سورة ص آية  -3

 لقرآين مرادفات مقاربة ؼبادة " اعبسد"  من مثل:" اعبسم" و " البدن" .واستعمل اػبطاب ا

 .245فأما اعبسم فقد ورد يف آيتُت اثنتُت كما يف قولو تعاىل:" وزاده هللا بسطة يف العلم و اعبسم" البقرة 

لفرعون بعد ىالكو:" فاليوم . أما البدن فقد اتضح يف خطابو تعاىل 4وقولو تعاىل:" وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم" اؼبنافقون 

. والبدن ىنا يقال لعظم اعبثة أما اعبسد فيقال ابعتبار اللون. وفبا يعزز ىذا القول توصف اؼبرأة أبهنا 92ننجيك ببدنك" يونس 

 ابدن وبدين، دبعٌت عظيمة البدن. 

القرآين، لكن تبقى لكل لفظ داللتو لبلص من ىذا على أن ىناك دالالت مشًتكة بُت لفظ اعبسد واعبسم والبدن يف التداول 

اػباصة بو. فلفظ "اعبسد" لو صفة اغبياة واػبصوصية، أي لو لون أو خصائص، بينما يركز يف اعبسم على اؽبيئة اػبارجية، أما 

و. فإذا  البدن فيحيل على اعبثة. ويشَت القرآن الكرمي أيضا إىل أن اعبسد اإلنساين آية من آايت هللا تدل على عظمتو ووحدانيت

كانت اآلية عالمة، فإن اعبسد هبذا اؼبعٌت يتحول إىل عالمة ذات وظيفة تواصلية قال هللا تعاىل:"وكأين من آية يف السماوات 
                                                           

ص  2009دمشق، الطبعة األوىل،  -الزىرة إبراىيم، األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية، وجوه اعبسد، النااي للدراسات والنشر والتوزيع، سوراي -1
81. 

 .121-120، ص 1992،دار صادر بَتوت،2، ط 3ابن منظور أبو الفضل صبال الدين، لسان العرب، اعبزء -2
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، 4. أو كما يف قولو تعاىل:" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي" التُت 105واألرض يبرون عليها وىم عنها معرضون" يوسف 

. فهذه صور 64وقولـو :" وصوركم فأحسن صوركم" سورة غافر  -9-8و عينُت ولساان وشفتُت " البلـد وقولو أيضا:"أمل قبعل ل

تدل على كمال وتناسب خلق اإلنسان واستوائو، كما أن األعضاء اليت منحها لو هللا ىي أعضاء مساعدة على إقباز تواصل فعال 

لتها على عظمة الصانع. والنتيجة اليت لبلص إليها ىو أن اػبطاب يهدي إىل اإليبان، ومن مت إىل أتمل آايت اآلفاق ليدرك دال

 القرآين يعطي للجسد قيمتو ويعتربه آية وينفي عنو مفاىيم " اؼبدنس".

ىذا خبصوص حضور اعبسد يف اػبطاب القرآين أما يف الفلسفة فقد استباح التوجو اؼبثايل ذبزئة جغرافيا اعبسد وتصنيفها إىل أعلى 

 دنس)الرأس كمكان للتدبر والتفكَت واغبكمة واألخالق.. والبطن وما ربت كمقر للنزوات والغرائز(.مقدس وأسفل م

ربيلنا ىذه الضوابط إىل اؼبقارنة بُت السلوك " البدائي" والسلوك " اغبضاري" لنكشف أبن اإلنسان األول كان متحررا من مشاعر 

كس اإلنسان اؼبتحضر الذي سانبت اغبضارة يف تعقيد سلوكاتو بُت مد االحتشام أو اغبرج إزاء وظائف اعبسد الطبيعية على ع

 مشرعا على صبلة من الدالالت اليت تعززىايتيح القراءة و معطى ثقافيايبقى اعبسد غَت أن .(1)وجزر الفكرين الديٍت والفلسفي

 اإلشارات والوضعيات اعبسمية واأللبسة واغبلي وغَتىا.

  

                                                           
ص  2009دمشق، الطبعة األوىل،  -إبراىيم، األنثروبولوجيا واألنثروبولوجيا الثقافية، وجوه اعبسد، النااي للدراسات والنشر والتوزيع، سورايالزىرة -1

95. 
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 للذة.مرتعا الجسد المبحث الثاني: 

فهي "عندما ال للمرأة يطاردىا يف كل مراحلها العمرية مستفهمة يف كل غبظة حول كيفية اغبفاظ على إغرائو، ىاجسا  ظل اعبسد

حول إىل كاتبة تتخل ى عن ىاجسها تلكن ها عندما ت.، إذن فهي رباول بشىت الطرق اإليقاع أبي كان1تغري تعيش امبحاء وجوداي"

تنقل شبقيتها  الذي"ىاجس اإلغراء" إىل الورق، فتجعل من جسدىا ىامشا وتصبح الورقة ىي اعبسد، بسرعة وببساطة، بل ربول

إليهلذلك "فاؼبرأة تكتب لتغلف جسدىا وذبعلو ىامشا ينفلت من الشهوية لتعطي النص اؼبكتوب لذ تو الشبقية)..( وتعرض 

اعبسد بكل ضبوالتو الثقافية والنفسية لالئي كتنب وىن يستحضرن ا .2اعبسد األنثوي لإلمبحاء داخل فضاء رمزي ال يتمي ز ابغبركة"

ا توظف اعبسد كعنوان للتخط ي والتجاوز،  ،ال تكتب كتابة اعبسدقبد أحالم مستغامبي اليت  رق كل الطابوىات فهي زبوإمب 

 لعالقة جديدة بينها وبُت العامل.لتؤسس 

منذ حيب األو ل لتلك اعبارة اليهودية اليت أغريتها، إىل تلك اؼبمرضة التونسية "ذاكرة اعبسد": "تقول الراوية على لسان "خالد" بطل

ذىنب ؿبم الت على سريري ألسباب جسدية ؿبضة، و  ال مالؿبهن، تناوبنأخرايت... مل أعد أذكر أظباءىن و  اليت أغرتٍت، إىل نساء

رد إشباع الرغبات يبقى جاشبا على نفس البطل، وىذه . فهنا يتأرجح اعبسد بُت النفي واإلثبات، فبمج3"يب، ألبقى فارغا منهن

الصورة الشبقية تتزىي هبا كتاابت أحالم يف أكثر من عمل، فيحضر اعبسد مشحوان بدفء الرغبة، تواقا إىل كل ؼبسة، ومنصاعا 

بطء متعم د، على وبتضنها من اػبلف، كما وبتضن صبلة ىاربة، شيء من الكسل الكاذب، شفتاه تعرباهنا بلكل نبس، تقول: "  

سبر ان دبحاذاة شفتيها، دون أن تقبالنبا سباما، تنزلقان كبو عنقها، دون أن تالمساه حقا، مث  تعاودان .مسافة مدروسة لإلاثرة

 .4". ال غَت.أبنفاسو. يقبلهاكأن و كان صعودنبا ابلبطء اؼبتعم د نفسو، و 

إن  .5"اآلن خلف دخان سيجارة الصمت ونبا تشعالنٍت. أشعلتا أكثر من أنثى. ..عبثتا... استنشقتا..يدان داعبتا." وتضيف:

وشبقية ن  عالقة اؼبرأة جبسدىا نرجسية حينما أؼبع أ مونًتواليوالبوح اغبميميان يؤكدان ما ذىب إليو ىذه  اللحظات الشبقية 

 اآلن نفسو. في

وبضر بشكل صارخ يف العديد من الرواايت العربية اليت اتشحت ىذا البعد اإليروتيكي للجسد ابعتباره رمزا للرغبة والشهوة 

نقف عند طبيعة التصوير الذي طالعتنا بو الروائية اؼبصرية رضوى عاشور يف روايتها " أحداثها بوشاح اغبزنواؼبعاانة، ويف ىذا الصدد 
                                                           

ين أفاية: اؽبو ية واالختالف  -1  .42، الصفحة: 1988اؼبرأة والكتابة واؽبامش"، إفريقيا الشرق، اؼبغرب، »دمحم نور الد 
 www.aslim.net النور إدريس، ىتاف اعبسد بُت اغبرية والتحرر يف السرد النسائي العريب، يف اؼبوقع اآليت:عبد  -2
 .363أحالم مستغامبي، ذاكرة اعبسد، الصفحة: -3
 .9، الصفحة: 2004، اعبزائر، anapأحالم مستغامبي، فوضى اغبواس، منشورات  -4
 .177اؼبرجع نفسو، الصفحة:  -5
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" الثداين انىضان مستديران صغَتان،  ثالثية غرانطة" حيث وبضر اعبسد منتصبا بقد فبشوق وارف يزيد النفس اشتعاال تقول :

ىذه الصور ستتداعى كلما كان اللقاء  .1واػبصر كبيل والردفان هبما امتالء طفيف ربملهما ساقان مصبوبتان "سبحان من صور""

طال غياب سعد عن زوجتو، غياب خلف يف النفس ظمأ مل تروه إال غبيظات الوصل اؼبشحونة  أن بُت اغببيبُت، والسيما بعد

ابلرغبة اعباؿبة تصور الساردة مشهد اللقاء بعد غياب طويل، وبعد اؼبعاانة والعذاابت اليت عاشتها شخصيات الرواية، لتًتك بذلك 

للجسد أن يعرب عن ذاتو رغم األوجاع، وتتبعو يف مشهد شبقي ابمتياز تقول : " أقبل عليها فالتقيا لقاء صاخبا ؿبموال على شوق 

طلب وتلح فيو. أانؽبا وأانلتو فرفعتهما موجة الوصل عاليا ونبا يشهقان بُت موت وحياة وموجة تغمر وأخرى اعبسد وحرمان الروح ت

ترفع، وقاع مظلمة عميقة وزرقاء عالية تتوىج حبرارة مشس الىبة تتقد، يشهقان، هبمع البدن والروح فيو ربتشد، فإذا ما الح 

 .2بيضها ولهلل"شاطئ الوصول انطلقت نوارس البحر تطرز الفضاء أب

ىذا اغبضور للجسد كمنبع للذة والنشوة، وبضر أيضا يف كل من رواييت " ربيع قرطبة"ر و " اؼبوريسكي " غبسن أوريد حيث يسهم 

يف ترتيق الصور اؼبًتعة ابػبيبات والعذاابت، ومن مث يستحضر اعبسد إلضفاء البهجة والسرور على النفوس، تعكس األبيات 

. كما كان للحظات التواجد بُت شهاب الدين وأوجيٍت 3ألقاىا ابشكوال يف حضور معُت جانبا من ىذا النزوعالشعرية اليت 

ذبسيدا لرغبات النفس النز اعة كبو اغبميمي طلبا لالرتواء، فبا أفضى إىل سيل من األسئلة العابقة حبر الشوق والرغبة يقول بطل 

أن أحتمل. استسلمت، أو ابألحرى كدت أستسلم. ، كان األمر أقوى فب ا أستطيع الرواية " سرت قشعريرة يف كل بدين وخفق قليب

سآخذىا بُت يدي يف ىذا اؼبكان اؼبنعزل. سأقبلها. سأداعبها. انقدت مع اغبركة فانزلق جسدي. وجدتٍت فبددا ربت 

 .4صوت أجش" رجليها.قهقهت ومد ت يل يدىا، أخذلها وارتعش كل بدين، نبمت أبخذ يدىا إىل فمي حُت صاح

تربز الصورة الشعرية للجسد ىنا من خالل اغبس اإلبداعي، حيث وبضر اعبسد فبتزجا ببعديو الدنيوي واألخروي الطهراين، ولكن 

موغل يف اغبلم، متوىج يتلمس طريق الرغبة، ويتأثر كل ما من شأنو وبمل الذات إىل عوامل اللذة. وإذا كانت ىذه إحدى 

عديد من األعمال السردية، فإن ىذا اعبسد ذاتو كان يف أحايُت كثَتة مصدرا لكل بالء وىو ما خصائص حضور اعبسد يف ال

 سنقف عنده يف اؼببحث اؼبوايل.

  

                                                           

 .78، ص، 2001، القاىرة ، 3عاشور : ثالثية غرانطة ، دار الشروق، طرضوى  -1
 .165نفسو، ص،  -2
 .83، ص، 2018، البيضاء، 3حسن أوريد: ربيع قرطبة، اؼبركز الثقايف العريب، ط -3
 .178-177، ص، 2018، البيضاء، 4. حسن أوريد: ربيع قرطبة، اؼبركز الثقايف العريب، ط -4
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 المبحث الثالث : الجسد المنبوذ بين التقتيل واإلقتالع.

الذي ربت رضبتو يرزح  اإللوكثَتا ما نظر إىل اعبسد نظرة شبقية ومصدرا لكل شهوة ولذة، ومت تناولو كما أحملنا ابعتباره ذاك 

ال طاقة لو وال انفكاك إال إبشباع رغباتو أوال. ومن ىنا تعددت الكتاابت اؼبعربة عن لواعج النفس وحاجات اعبسد ، اإلنسان

القيود، فامبازت الكتاابت تبعا لذلك بكل ما ىو إيروتيكي جنسي موغل يف اغبميمية ، وتبدت الذات  التواق إىل االنعتاق من كل

الكاتبة مشحونة ابغبنُت لكل ما ىو غريزي، بل إهنا ال تستوي إال بعد إشباع كل الرغبات اعبسدية. وإذا كان ىذا التوجو 

ذلك أن اعبسد يف العديد من الكتاابت تدثر بوشاح الوجع واألمل يستضمر الكثَت من اغبقيقة إال أنو ليس اغبقيقة أبكملها. 

 وانربى يشخص األدواء اليت تلحق بو إن على اؼبستوى النفسي أو العضوي ولنا يف بعض الكتاابت الروائية ما يعكس ذلك جبالء.

دود وقد انلت منو صبيع األدواء. يقول على يطالعنا حسن أوريد يف روايتو ربيع قرطبة هبذا التوجو اعبديد يف النظر إىل اعبسد اؼبم  

لسان شخصيتو الرئيسية " وفيما تبقى يل من حياة أريد أن أنسلخ من ىذا الداثر ، داثر السلطان كما انسلخت من كل إحساس 

 أريد يف ىذا الذ ماء من جسدي الواىن أن أسًتجع وضعي كإنسان، مع ما يعتور كل حياة من ضعف وآمال وقبح وخسران..ال

شخصية اؼبلك اغبكم بن عبد الرضبن . ويتتبع الكاتب عرب مسار السرد التحول اعبذري الذي عاشتو 1لست أشعر حبنُت لشيء"

بن ىشام من حياة التسلط واعبربوت والقوة، إىل الضعف والوىن، وىو ربول ال أييت من فقدان السلطان للحكم، ولكن منبعو من 

كم، وىو ما انعكس على وضعو الذي بدا واضحا أنو فقد كل امتياز أو حضور، فما الذي فقدانو القدرة على تسيَت أمور اغب

يقدر عليو جسد مشلول ال هبد الراحة إال يف الد لك وانتظار مساعدة اآلخرين؟ وضع ال يغفل عنو اغباكم نفسو الذي يستسلم 

صائحو ومواساتو، يقول: " قمت دبا أشار بو علي  وشربت إلدارة أقوى منو وال هبد ـبرجا إال ابالنصياع ألوامر طبيبو مستأنسا بن

الدواء، وتناولت األعشاب اليت نصح هبا، واستسلمت لو أمس وىو يرب ت على جسدي الواىن ويدل ك أطرايف اؼبشلولة.. مث 

 .2استمعت إليو وىو يبدي ويعيد يف أدبو اعبم"

 عألمل واغبزن، وابػبيبة والضياع، تتبدى رؤى وتنهار أحالم، وتضيعرب جسد النص تتجسد صبلة من اؼبشاىد والصور اؼبًتعة اب   

الصداقات ابسم اؼبصلحة أوال، وما تستوجبو أمور اغبكم اثنيا، وال ذبد الذات ـبرجا فتمتطي صهوة البوح لعلو يكون بلسما يف 

اءه وقد فات...وىي حكمة تعلمتها تضميد اعبراحات، يقول السارد:" العجز عجزان . التفريط يف األمر وقد أمكن والسعي ور 

. ليس عجز اعبسد أشكو اي زيزي، بل عجز العزيبة . مل أعد مالكا لشيء سوى الرجاء. لعل ىذا البوح أن يضمد من ابشكوال

 .3اعبراح"

                                                           

 10قرطبة، ص،  حسن أوريد : ربيع -1
 .13نفسو، ص،  -2
 .35نفسو، ص،  -3
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الوجع تنكشف اؼبعاانة وقد تزيت بوشاح الضعف والوىن، فيخور اعبسد وال يقوى على فعل شيء، تنهار الذات وقد راكمت من 

الكثَت، فيصَت الداء معها مطلبا جراء ما تعانيو يف صمت أمل ينخر اعبسد والروح معا ويلقي هبما يف جوف ضمَت يتقد حزان 

وأتنيبا تدرك يف خضمهما الشخصية البطلة أن السلطان والصوعبان زائفان وأن ال شفاء من أدواء اإلنسان إال اػبلوص ؼبناجاة 

و الذي قت ل ونب ش، وأساء وأبعد وآتمر، أفعال تستحضرىا شخصية اغباكم، فتدرك أن ما تعيشو من الرب لعلو يظفر دبغفرة وى

. ويبدوا جليا أن الشخصية 1، يقول: " شلل جسدي أىون عندي فبا ينتابٍت من كوابيس"بالء أىون من الكوابيس اليت تًتصدىا

بعضها وشاىدة على البعض اآلخر قد أصبحت تدرك أن  يف ةاحملورية يف النص بعد ما عاشتو وعايشتو من أحداث، كانت فاعل

طوق النجاة رىُت ابػبلو إىل النفس والتكفَت عن ذنوهبا. فقد شاىد السلطان وىو أمَت كيف أطبد اػبليفة سبردات األىايل وكيف 

عمل أي شيء، اهنار اعبسد نك ل أبجسادىم شنقا، وضراب، وحرقا، وكيف ذبح اػبليفة ابنو أمام عيٍت أخيو، فعل مل يستطع معو 

من كل ، ودفن يف مكان ؾبهول لتجريده من أية رمزية، فكان كل ذلك إيذاان أبن ينتصب اعبسد وتتجرد الروح  أمامو بدون رأس

 .2ما ىو إنساين، وذبهر الشخصية هبذا الشعور اعبامث عليها قائلة " كنت أثناءىا جسدا بدون روح"

ابعبراحات واآلالم والتقتيل والتنكيل، ستلوح بشكل صارخ يف رواية " اؼبوريسكي " حيث  ىذا التجسيد لصورة اعبسد اؼبثخن

يستهل الكاتب روايتو خبرب عن مقتل أحد اؼبسيحيُت، يلقيو أحد اعبنود إىل دييغو، ومن مث تفوح رائحة القتل منذ البداية وطرق 

ة الرأس وؾبر دة من أي لباس يف طريق بورغوس على مقربة من التمثيل ابعبسد، يقول اعبندي: " لقد مت العثور على جثة مقطوع

. وىو اغبدث الذريعة الذي سوف تتسلح بو القوى اؼبعادية من أجل اقتالع 3إنو صنيع أولئك اؼبوريسكيُت األنذال" سيالدا.

الوجود العريب اإلسالمي ابألندلس، ومن أبرز عالمات ذلك االقتالع انتصاب اعبسد شاىدا على كل أشكال التعذيب والقتل 

ة . وىكذا اختلقت أتفو األسباب، اتعميدىم ابؼباء اؼبقدس طلبا للحياليت حاقت ابؼبسلمُت، بل وطالت حىت أولئك الذين مت 

سادىم بصنوف عديدة من العذاابت يقول شهاب الدين مصورا حجم فأخرج اؼبسلمون من دايرىم وحوربوا وقتلوا وتلظت أج

اؼبصاب " مع كل ىذا الوىن الذي يرين على دار اإلسالم، سيضطهد أقوام آخرون، مثلما اضطهدان، ويقتلون مثلما قتلنا ويطردون 

 .4رىم، كما طردان، ظلما "من داي

  

                                                           

 .84نفسو، ص،  -1
 .91نفسو، ص،  -2
 .3ص، ، 2018، البيضاء 4ترصبة عبد الكرمي اعبويطي، اؼبركز الثقايف العريب، ط  حسن أوريد : اؼبوريسكي، -3
 .127نفسو، ص،  -4
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اهنارت البلدان ومعها الذوات تباعا، وكان الغدر ميسما لكل ذلك، الغدر الذي بسببو سيشهد اعبسد ميتات حزينة، كان من 

بينها قتل األمَت أيب فارس على يد ابن أخيو الذي اغتالو بربودة دم يقول السارد : " مل يرتب يف شيء حُت دخل عليو ابن أخيو، 

جأة سل ط عليو زابنيتو الذين خنقوه بوسادة . كان يركل برجليو عاجزا، مث تبدد صوتو ربت النظر البارد البن أخيو وقد أسلم وف

وخدمة لغاايت وأىداف ؿبددة، سيقتل روديس ويبثل جبثتو، ومن مث مشهد القتل ىذا سيتكرر بطرق أخرى أكثر فظاعة،  .1الروح"

جسد ال يصلح إال للقرب والتنكيل، وعليو لهيم الشخصيات بُت حاضر مبهم وماض آفل مًتع يتحول اعبسد الطالب للذة، إىل 

ابلشوق واغبنُت، ويف ضبأة الواقع تتبدى الشخصيات أجسادا بدون روح، وىذا ما جسده كل من شهاب الدين، وبالنكو، 

 ، بينما الواقع يبور بعكس ىذه التطلعات.ورودريغيز، وبالمينو، ورودييس، وغَتىم، فبن ظلوا يبنون النفس ابلعودة للوطن

والواقع أن اؼبتأمل يف السردية العربية اغبديثة يلمس ىذا النزوع الكبَت كبو تشخيص آالم االقتالع واإلبعاد واالضطهاد، ورواية 

و األندلس أثناء حيث  تصور الكاتبة حجم اؼبعاانة اليت عاشها مسلم ،رضوى عاشور " ثالثية غرانطة" ال تشد عن ىذه القاعدة

تعرضوا ؽبا ابسم الدين، وقد كان اعبسد ببعديو اؼبادي واؼبعنوي مًتعا لكل الغزو القشتايل للمدينة، وإبراز ؾبمل العذاابت اليت 

أنواع القهر والتعذيب والقتل بل والنفي القسري، وىكذا تشظت الذوات، وانتفت لذة العيش، وابت اإلنسان مشردا، وىذا ما 

الكاتبة منذ مطلع الرواية تقول : " ذلك اليوم رأى أبو جعفر امرأة عارية تنحدر يف اذباىو من أعلى الشارع كأهنا  تؤشر عليو

تقصده. اقًتبت اؼبرأة أكثر فأيقن أهنا مل تكن ماجنة وال ـبمورة. كانت صبية ابلغة اغبسن مي ادة القد، ثدايىا كأحقاق العاج، 

. وضع وإن بدا مألوفا يف 2وعيناىا الواسعتان يزيدنبا اغبزن اتساعا يف وجو شديد الشحوب" وشعرىا األسود مرسل يغطي كتفيها،

خضم اغبياة اؼبتالطم، إال أنو يف الواقع ينذر ببداية اؼبعاانة اليت ستشهدىا غرانطة ومعها حي البيازين الذي كان مرتعا للمسلمُت، 

ىكذا وشاىدا على عراقتهم وإسهامهم يف هنضة األندلس، فلم يكن اعبسد العاري اؼبمشوق القد، والنهد النافر إال نذير شؤم، و 

توالت أحدات التنصَت والنفي والقتل أيضا ومث ل ابعبسد اؼبسلم بكل ما وبمل من ضبولة ثقافية ودينية، بل وحىت أولئك الذين 

ابطنيا، مل يكونوا ليسلموا من  اإلسالمح ظاىراي وإخفاء سمالتارتدوا عن دينهم وارتضوا الدين اعبديد، أو عبأوا إىل اؼبخاتلة إببراز 

 ازباذه عربة ؼبن يعترب.يُت، ولذا ترصد اعبند أبسط ىفوة للتمثيل ابؼبذنب من منظورىم، و بطش القشتال

ترشح الرواية برائحة اؼبكايدة واػبذالن اللذان ذىب ضحيتهما العديد من الناس، ابع اؼبلك عبد هللا دمحم الصغَت غرانطة، وسلمها 

يتو بُت أيد ال تعرف الرضبة، وال تكتفي ابجتثاث اإلنسان من أرضو، للعدو وفق معاىدة كوفئ عليها بوعود وأموال، وترك أمر رع

تقتفي الكاتبة ىذا الوجع عرب مسار السرد، وتدفع ابلشخصيات ولكن العمل على تدمَت كل ما يبكنو أن يذكره هبويتو، واترىبو. 

 تشييئهم إبفراغهم من البعد أن ربكي مآسيها، تصف على لسان سعد الوضع اؼبخزي الذي عاشو ملسمو األندلس، الذين مت

                                                           

 .139نفسو، ص،  -1
 .8، ص، 2001، القاىرة ، 3 رضوى عاشور : ثالثية غرانطة، دار الشروق، ط -2
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يقول سعد : " صبع القشتاليون ما استطاعوا صبعو من األىايل، مث قالوا إن الفدية مل  اإلنساين، وعوملوا كأشياء تباع وتشًتى

الثلث مع  وقرر اؼبلكان تبادل فما يريدان.كيتكتمل، وأعلنوا أن أىل مالقة صبيعا صاروا عبيدا ؼبلكي قشتالة وأراجون يتصرفان فيهم  

د لسداد ما تكبدتو اػبزانة القشتالية من تكاليف اغبرب، أما بأسراىم احملتجزين يف بالد اؼبغرب، وفرض على الثلث الشغل اؼبؤ 

ىدائو للبااب ونبالء أوراب وأفراد البالط واؼبقاتلُت، وكانت أمي من ىذا الثلث قاما إبفقد  –وأغلبو من النساء  –الثلث الباقي 

. والواضح أن ىذا اؼبقطع يضمر يف جوفو الشتات الذي عانت منو شخصيات الرواية، حيث اعبسد يف جهة والتفكَت يف 1األخَت"

عامل آخر، فسعد وىو العريس ال يبتهج بليلة الدخلة بقدر ما وبيا نوعا من اغبنُت لزمن مضى، وسبوج الصور بُت عينيو، وال نلفي 

وىو اغبزن الذي ران على عائلة أيب جعفر عندما قضت أم جعفر ربت حزن كثيف،  إال جسدا وىنا تسامى عن كل رغبة فرزح

كببها، وصار من الواجب مواراة اغبزن وكفكفة الدمع درءا لسخط اعبهات اؼبعادية، وؽبذا كان البكاء نشيجا، وفتح السؤال على 

روم من دفن وكفن يتساوقان وعقيدتو، ولذا مصراعيو أمام سليمة اليت ترصدت ماىية اؼبوت وىذا اعبسد اؼبسجى أمامها واحمل

تتضاعف اؼبعاانة وتزداد حدة اؼبأساة، وال يبقى أمامها إال التماىي وقصة "حي" يف بعد تناصي عميق ىبلخل النسق ليستوي 

 اإلنسان أمام اغبقيقة العارية لسؤال فلسفي رصُت. 

ت اليت عاشتها وعايشتها، شخصيات ترى األجساد تتهاوى وال كشفت الرواية عن واقع الشخصيات اؼبقهورة، وعن أبرز العذااب

سبلك أن تفعل شيئا ، فكم كان مقززا منظر الوليد أتكلو وتنهش جسده الصغَت كالب اعبند القشتاليُت، وجسد األم اؼبدمى إثر 

فون عن عورالهم ؼبعلمهم  طلقة رصاصة أردلها قتيلة ليسود الصمت اؼبطبق دون ربريك ساكن، وكم كانت تعاسة الصغار وىم يكش

واؼبتعلقة خبتان اؼبسلمُت كي ذبن ب الصغار ومعهم أىليهم العذاب. عرب كي يطمئن لكالم مريبة اليت موىتو حول مسألة الزائدة 

النص يتمظهر اعبسد ابعتباره رمزا للمآسي واآلالم واألحزان، ويتبدى ؾبردا من كل شيء، إال من وىم النصر الذي قد يلوح وال 

 وح، واغبنُت الرابض يف ـبيلة مثقلة ابلوجع.يل

بشبقية وأنو مصدر كل متعة جراء انزايحو الطاغي تعكس الرواايت اليت تعرضنا ؽبا وغَتىا، كيف أن اعبسد الذي لطاؼبا نظر إليو 

أيويب، فكان مرتعا لكل ما إىل إشباع الذات وربقيق الرغبات، أنو ال يبكننا تنميطو يف ىذه القوالب اعباىزة، فكثَتا ما تدثر ببعد 

وإصباال، وكبن أمام ىذا الفعل السردي، قبد أنفسنا يف رحلة دائمة القسوة عندما وبرم من حق األنُت،  ىو قاس وموجع، بل وتزداد

فبا يشكل كونية اعبسد إىل ما يشكل ىوية اعبسد. فنشاط اعبسد قائم ومبٍت على وعي وإدراك عام للمعٌت الذي تفرزه األحداث 

اؼبسرودة من لقاء ىارب بُت البطلُت، وأحاسيس الرغبة واػبوف واغبب واؼبوت، واغبنُت إىل لقاء ورقص كأنو الصالة أو اؼبوت، 

 .فاعبسد إذن " ىو موطن ظهور التعبَت"

 

                                                           

 .88ثالثية غرانطة، مرجع سابق، ص،  -1
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 المستخلص

الزز أي  يف يف اطزز ل ةتل ززة  تن  هزز وىزز  يف العصزز ا ادىزز    تلززع  ززق القصزز  مبيزز ة خ السزز ا ادلسلسزز  ة يفقصززالتتميزز  
. ايًض  يف تقني ت البن ء الس اأي ال أي حيت ج إىل تع مل ى ص ي ا   فيو املتلقز  الز أي تت  زو لزوابىتالف اوا   أتلي ه  و 

جمم  ززة ةتزز اة مزززق لبنيزززة يف  يف ىزز ا الب زززل لت ليززل تلزز  ا ادلسلسزز قصززز  الوهبززسف ال فزز ف  لزززة البنيززة السزز اية يف 
ومع فزة العالفز ت اص  زة ازك امل ز ست السز اية والعالفز ت الزني تنوزت ازك م ز ست    تتمثل يف القص  ال لسز  صالق

 احل   والس فه  اص  ة. 

 

 كلمات مفتاحية: 

 البنية الس اية  البنية امل  لية  املنت احل  ئ   املبىن احل  ئ    يغة الس ا.  
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 مدخل: 

ااتبط م ه م الس ا ابد ن س ادااية احل  ئية )ال واية  القصة( ل نو خط ى  إىل ا ن س اى   ك لسينم  وال ن ن التو يلية 
وغريى  يف االلة  لة تساىل اد ن س ادااية. ف لس ا وسيلة ي  ل هب  الس اا القصة إىل الق ائ اط يقزة مز   فهز  ااااسزة 

. وفس اىتمت السااس ت النقسية (1) ل ادسس الني يق م  ليه  وم  يتعلق ا ل  مق لظم حت م إلت  و وتلقيواالق  واستنب
هب ا املصطلح ال أي ا بح  لًم  لو مصطل  تو وف و و  ويعّس )ت اواف( اول مق استعمل مصطلح ) لم السز ا( يف كت ازو 

ولزززو يف اااسززز ت الوززز الليك الززز وس الززز يق اىتمززز ا ابلقززز الك . وفزززس اززز   تسا(2) )ف ا زززس الزززسي  مريون( و  فزززو اعلزززم القصزززة
الساىليززة لم مزز ل اداايززة  ومززق امل زز ىيم السزز اية املهمززة الززني فززسمته  تلزز  املساسززة م هزز م املززنت احل زز ئ  واملبززىن احل زز ئ  

 واوامه  يف فهم اد م ل ادااية. 

ال  ع املنهج  للنصز ص السز اية ليوزمل ان الزن النظ يزة  والس ا مق املصطل  ت الني ظه ت حتت أتثري البني ية لت فري
. ويظه  الس ا ط يقة ان ء الن  س اًّيا مق ىالل  ن    البن ء الني ال ت تمل (3)والتطبيقية يف اااسة منهجية للس ا وانيتو

الززن  وتزز  ه  وىزز ا  النصزز ص السزز اية إال ا   اىزز  ك حلززسث والوزصززية وال مزز ن وامل زز ن واحلزز اا يف  الفززة مت ا لززة ت ززّ ن
التوزز ل السزز اأي  تلززع مززق مخلززع إىل يىزز  ومززق ط يقززة إىل اىزز   يف مع نززة ال  زز ة املط و ززة وكي يززة تن و زز   وىنزز  يزز   
اإلاساع والتمي . وتتطلن العملية الس اية و  ا ااٍو يق م ا واية احل  ية ال افعية او املتزيلة وفس يبسو ظ ى ًا او ةت ًي  ىلع 

ويقزز م اززسواه يف لقززل ا ززساث ال وايززة الززني   ى ىزز  احل  يززة  وت تمززل تلزز  العمليززة ا  زز ا املزز وأي لززو  فزز ل اوأي  زز ت مزز   
وامل وأي وامل وأي لو امل  ست ادس سية للس ا. فال تتو ل البنية الس اية إال ا   ا تل  العن    الثالثة ال أي اسا االىتم م 

  ي  اص افة( و  اًل إىل ) رياا  ينيت( ال أي أت ل  نسه م ه م الس ا ويلي تو هب   نس )فالاميري ا وب( يف كت او )م اوف ل
ي زز ن فيززو الزز اوأي املززت لم  ي زز ن تاتيازز السزز ا و  .(4)ومسززت ًّيتو و ززسواه املنهجيززة واإل  ائيززة او مزز  يعزز ف ب ىطزز ب السزز ا

ايًض   ه ت النظ  واش  ل ال    املتن  ة  و )السًّيل   ( يتمي  اتعسا اد  ات وو    ااًّيا ا س اً ي  ن الوزصية احمل اية  و 
 .  (5)يتمي  ابلتبئري اص ا   فمع فة ال اوأي ت  ن افل مق مع فة الوزصي ت  سل كيا ا س اً 

                                                 

 . 474م(  ص: 2002  )اريوت: امل ك  الثق يف الع يب  3  ل: دليل الناقد األديبسعس الب      ميج ن ال ويل   ( 1)
 . 474  ص: املرجع السابق(2)
 .7م(  ص: 2044: ااا لين      ت: ام ين اا  امحة  )اموقعلم السرد: مدخل إىل نظرية السردًّين م ل  يس  ( 3)
 .80م(  ص: 2003  )اموق: احت ا ال ت ب الع ب  بنية السرد يف القصص الصويفسىضة ست ا  (4)
 .26م(  ص: 2003  ت: السيس إم م  ) الق ى ة: مرييت للنو   قاموس السردايت ريالس ا لس  ( 5)
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 البنية السردية:  

ابلب ل يف الق ا س الساىليزة لم نز س اداايزة واسزتز اج الزنظم الزني حت مهز  وت  زو اانيتهز   وىز  تب زل يف الس اية  هتتم
  وىز  (1)اصط ب الس اأي اسل اًب وان ء وااللة  وا ل  حتلزل م ز ست احل ز  ويلي تزو ية ست البنية الس اية وتعىن مب ىم 

ظهزز ت الزز اع  زسة للسزز اية لعززل وفزس . طزز ت ت كيبهز  يف النصزز ص اداايززةو الززني تعززىن تليز ت الصززي غة  يف  زس تاهتزز  الوزع ية
السززز اية اللسززز لية املعنيزززة  ايًضززز اصطززز ب اون االىتمززز م ابلسززز ا الززز أي ي  لزززو  و  السززز اية السالليزززة الزززني تعزززىن اسااسزززة امههززز 

وكززل تلزز  التيزز اات تسززعة ل هززم الززن  السزز اأي وت  يزز  ان ئززو وإ  اتززو لل  زز ل للزطزز ب ابل ظزز ئع اللغ يززة للزطزز ب. 
 واملقصس مق ى ا ال   ا والبن ء. 

س اية كم  و  ه  ) ريالس ا لس( ال أي ي   اان البنيزة شزب ة مزق البنية الس اية ى  الوب ة الني تق م  ليه  امل  ست الو 
العالفزز ت الززني تنوززت اززك  وىزز  كزز ل . (2)العالفزز ت اص  ززة اززك امل زز ست العسيززسة واززك كززل م زز ن  لززة  ززسة وال ززلا

ية(  لسق ى ص  فه  ف ل ن ي س  كل تل . واج تب مصطلح )البنية الس ايفم  ست احل   )القصة  اصط ب  الس ا( 
مثل غريه مق املصطل  ت تع ي  ت  سة متيل إىل تي اات لقسية متن  ة وو ه ت لظ  ةتل ة  فمنهم مق  سى  احلب ة الني 
ى  لظ م ان ء اد ساث  ومنهم مق ايى  يف إ  اة تت اع تل  اد ساث  منيا   واعضهم و زسى  يف اااسزة العن  ز  من ز اة  

ا متثزل احلب زة اصز وج مزق التسزجيلية إىل تغليزن ا زس العن  ز  ال منيزة او ( مز لري) ك ل اوأي واملز وأي لزو و زيل السز ا. و نزس
 . (3)امل  ليززة  لززة ا ىزز . وتتنزز ع لشزز  ل ةتل ززة  نززس سزز ئ  الوزز الليك وختلززع ابىززتالف املزز اة املع نززة يف كززل منهززز ا

نص ص الس اية فمق ىال   تظه  العالف ت الني وتت ق املن ىج النقسية  لة امهية االلطالت مق البنية الس اية  نس تن ول ال
  ملت  لة أتسيس اصط ب الس اأي وفق اس لين متن  ة ف مت هب  البنية الس اية جمتمعة. 

                                                 

 . 47م(  ص: 4992  )اريوت: امل ك  الثق يف الع يب  ةالسردية العربية: حبث يف البنية السردي( بسهللا إا اىيم  1)
 . 494  ص: مرجع سابق ريالس ا لس   (2)
 . 76ص:  مرجع سابق،(  بسهللا إا اىيم  3)
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 القصة: 

تعزززسات اطززز ل القصزززة يف الزززواث ادلسلسززز  وتن  زززت ازززك املق مزززة وادفص  زززة وال سززز لة احل  ئيزززة مثزززل املن مززز ت والقصززز  
. العص  العب س  يف ااسز لة الغ ز انا يف تل  العص  وتن ع  و يف امتساًاا للقص  ال لس   يف ال لس   ال أي ظه  اق ة

نت اعض ال الس ة وامل   يق ل ضع اف  اىم ال لس ية يف ف لن فصص  مم  اا  لظه ا القص  ال لس    وى  لز ع مزق 
 دجززس مخل هزز  ا ززل مززق التعبززري  نهزز  اط يقززة الزز اع القصزز  والززسافع إليززو ف ي ززق ال ززق القصصزز  ا اتززو  اززل ف زز ة فلسزز ية ف

الس ا واحل  ية تو يًق  وت غيًب  يف مط لعته  واإلمي ن ا   هت   مثل فصة االت ااع وال وااعا الاق شهيس  و ا   ااق يقظ نا 
 الاق الط يل.

 : للقصة األندلسيةمكوانت البنية السردية 

 ززق القصزز  يف العصزز ا ادىزز    وىزز  تن  هزز  الزز أي  يف يف اطزز ل ةتل ززة تتميزز  القصززة يف السزز ا ادلسلسزز  مبيزز ة ختلززع 
ابىتالف اوا   أتلي ه  وايًض  يف تقني ت البن ء الس اأي الز أي حيتز ج إىل تع مزل ىز ص ي ا ز  فيزو املتلقز  الز أي تت  زو لزو 

زصزي ت انيزت وفزق ااعز ا متعزساة   تق م هبز  شاملتزيلة الني تو ل الع ف ال وائ  وى ه البنية تت  ن مق   ف مق اد ساث
 م معه . ءانية م  لية و م لية تتال وتت  ك يف

 بنية االستهالل: 

تخث  انية االستهالل  لة العمل القصص   واطلق  لة ى ا امل ه م مصطل  ت  سة لعل امهه  الصيغة  فقس حتسث  نه  
لنز  هبز  السز اا القصزة ويقزسمه   وإىل ىز ه ادطز ل  )ت اواوف( واك امهيته  يف العمزل السز اأي  فهز ا ال ي يزة الزني يعز  

. والقصزة مي زق ان يقزسمه  القز ص (1)حنيل  نزسم  لقز ل: إن ك تبًز  يبزك لنز  ادشزي ء اينمز  ال ي عزل ك تزن سز   الزو يق  ز ا
ول ززق    ف لقصززة ال تت ززسا فقززط مبضززم    اطزز ت ةتل ززة  و زز ا ايعتمززس  لززة السزز ا يف متييزز  اطزز ل احل زز  اوزز ل اس سزز

. ويف الس ا العز يب القزسا ا تز ا الز واة والقصز ص  لزة اسزتزسام  زيل  (2)ابلو ل او الط يقة الني يقسم هب  تل  املضم نا
  الغز،    مز ا   زسث،  كز ن ًّي كث ت يف اف  يصهم واواًّيهتم وكل ا م  م الس اية  ومق تل  الصيل )  م ا  حي زة ان  

  وفص  احلي ان واملق م ت وادىب ا والسري الوعبية.  (الع ليلة وليلة)ات يف    ًّيت م  ك ن( وغريى  مق الصيل الني وا 
كل ى ه الصيل اجعل جم ل اصي ل والتو يق اكث  متي ًا و ض اًا يف الن  القصص   واجعلو يواوح م  اك احلقيقزة واصيز ل  

 ع امهيزة تلز  الصزيل يف اسزتهالل القصز  إال انّ . ومزومتنح الس اا   ية االلطالت يف تت اع احل   اون مس ءلة او ت فزع
اعزززض ال تززز ب دجززز اون فصصزززهم مزززق ىززز ه البزززىن االسزززتهاللية حتززز ايق الزززن  القصصززز  مزززق اأي حتسيزززس او فيزززس  ا ززز  او 

وىزز ه الصززيل  علززت السزز اا يف فصصززو يسزز ا اضززمري الغ ئززن اكثزز  الضززم ئ  شززي ً   يف السزز ا  يسززتو مززق ىل ززو   ز ئ . 
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اف  اه وايسل  ي تو اون ان يظه   وادجنن كز ل  السز اا مزق ال فز ع يف فز  ادس وتز ىم ان العمزل سزرية  ق  الس اا ليع 
ف   . (1)تاتية  واستعم ل ى ا الضمري يضع  م م العمل ايس الس اا  ودجعل املتلق  يعتقس ان م  حي يو الس اا وفع ابل علا

 ل يف القضززية مب شزز ة وكت زز  ا ززم الزز أي يزز ا ان يبزز،  ليهزز  فصززتو يف مززسىله  ابلززسىيبززسا ا الت ااززع وال وااززعامززسىل اسزز لة 
ال لس ية  اال وى  غرية جم يليو لو وكيع  ا م ينقم ن  ليو مل  لتو ادااية  يق ل:ا هللا ااب ا   ظق اميتو فت متو  و سس 

سززتهاللية اسززتغلت لل ززت التبزز ه املتزو فمزز  اشزز يت  ااززسيت هبمزز  و ززو انليززة  وكوزز ت  زق  زز ة احلقيقززة...ا  ىنزز  البنيززة اال
املتلقزز  الزز أي ي يززس انيززة اسززتهاللية تقزز اه إىل القصززية التوزز يقية ويت   ززت ابلسززبن الزز ئيس لتززتليع ىزز ه ال سزز لة وىزز  إ طزز ء 

 مخل ه  للم  لة الني يست قه . 

 البنية املكانية: 

  يزة وال ين لززة واملالمزح الززني متيز ه  ززق غزريه مززق يعزّس امل ز ن الق  ززسة ادسز س الززني يقز م  ليهزز  البنز ء السزز اأي  فهز  مين ززو ا
فض ؤه مق إض  ء ااع ا  لة احلق ئق اجمل اة ا ضل إحي ء  وظي ة االلية   لية لظ ًا مل  يتسم اوااد م ل الس اية؛ فللم  ن 

مسة لوب ة العالف ت وكل مالمسة للم  ن إط  ى  مال. (2)امل ئية إىل م  تضم ه مق ااع ا ى يةا ال   ئ   يتج و  الص اة
الززني تزز اط ادشززز ص ابجملزز ل املعيوزز   فهزز  ااتبزز ل و زز ا والتمزز ء وى يززة. ف ملسززتلة امل  ليززة ال تقززع  نززس  ززسوا التززتطري 

 .(3)و سن  وإط  تتعساى  إىل جم الت اوسع تضطلع هب  السااس ت اإللس لية يف ةتلع اىتم م هت  و ق   ا

 ءات م  لية  سة اا  ى  السم ء العلي  وادا  واك   لة البسزت ن واملز ء  وىز ا ادمز كق ويف االت ااع وال وااعا سيط ت فض
   االالهت  اص  ة الني اات الىتي اى   ف لسم ء تن سن املستزيل لع ملزو  فز نق حتتز ج مل ز ن تت ز ك فيزو ومتز اس   وتزو 

  لية ل ل  حبل  زق م ز ن  ز ل يت زسث فيزو  زق  وحتقق السم ء ل  ة ل سية للعل  والسم  فه  يست ق م  لةوفساهت   
شع ه واااو  وك ل  اىتي اه لما  يعطيو مس  ة او ية يستطيع ى  ان يت  ك فيه   انب ل والسه ل والبس تك كز ن  ز  
 ضز اى  امل ز ين اززسالالهت  املزتل زة  فعنززس احلزسيل  ززق ايب لز اس مززق الوزع اء تكزز  انبزل وفمتززو  و نزس احلززسيل  زق غززريه 

  والقصزز  يظهزز   لياز  يف ىزز ه القصززة تكز  السززهل  وى زز ا  وكثزريًا مزز  يوززري إىل ادا  اق لزو:ا منوززتس ومعقلنزز  وامننز ...ا
ليت سث  ق  ظمة البن ء ادلسلس  وك ن احلسيل  نو  نسم  حتسث  ق  اع الب وأي الوز    املعز وف  واكت زة ا  زع 

 حت كز ة الب زوأي يف سزينيتو الزني و زع فيهز  القصز  ادازيض وإيز ان كسزز  .سز  تو الزني يتق تزل فيهز  ال  سز ن وكتلزو حيز ول 
وللم ء  ض ا كبري يف ى ه القصة ف ك امل ء ك لت احل ضنة حلي است انق كله    عله  م ئية ال تغ اا ى ا امل  ن  وكت   

 اغبة الاق شهي  ابق ء طبيعة ادلسلس انميلة مب ئه  ال أي منو تنبع احلي ة. 
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 ية الزمنية:البن

 سل ال مق اىتم ًم  واسًع  مق فبل امل   يق وال الس ة والعلم ء واداابء الاتب طو ابل  ن واحلي ة وابإللس ن مساا تل  كلو.
وا ط ه م  ىيم تت افق مع جم الهتم إال ا م ف يت ق ا  لة م ه م حتسا يع   نو  يق ل )ابس  ل(: امق املست يل ومق غري 

ع فري  )منسوال( الو يتع ا تقسا حتليل للقيم ال منية يف العمل الس اأي وي   . (1)ىيتواحتسيس م ه م ال مق وم  سأي ايًض اجمل
   ال مي زززق ت سزززريه او تع ي زززو مبصزززطل  ت فززز ل مق مي زززق ا تبززز اه مبعزززىن مزززق املعززز ين مطلًقزززتلززز  القصززز ا الززز م، إىل اللغزززة ا

ل ل ش ء يف  قل التج اة اإللس لية  ومي ق ا تب اه  -الني ال مي ق اىت ا   -اس سية؛ دلو ى  ل سو ا س ال   ه ادولية 
س  زع اة كبزرية يف حتسيز تطز ح ا لزة ازق شزهيسو . (2)   اأي إلو لو فيمة مع فية فقط  نسم  ينسزن إىل ظز اى  حتس سزةالسبيا 

 يلبل ان يع ا إىل  مق م   اعيزس فالالتساىل ال بري اك ال مق احل ض  ال أي تنطلق منو القصة املتزيلة ل   ا   ااثه   
ىالم  يست يل ضبطو اسفة  مع إش اات كثرية غ مضة ت تنع  نص  ال مق. ُيص اع ال س لة  من ن: ادول:   ض  تبسا او 

امز  الز مق ا ىز  : فهز  مز   ينطلزق اقز ل  ل  يغتو ملز طبة  سيقة ايب ا  .ا ساث ال س لة  وى ا  نسم  استعمل البط
ال اوأي اااق شهيسا: اكنزت اًّيم كتز ب ا جز ء  ا زق إىل اداابء  وا زب  إىل أتليزع ال زالم؛ ف تبعزت الزسواويق  و لسزت 

 ا. وا تمس تقني ت  سة اا  ى : إىل ادس تي 

  :االسرتجاع 

ضززية؛ ليقزز م  ليهزز  البنزز ء السزز اأي  وتتنزز ع االسززوا    ت اتنزز ع م  للزز ااء واسززتع اة ا ززساثق العزز اة تقنيززة مت ززق السزز اا مزز
استزسام هت  فهن ك اسو    ت ااىلية وى ا ية وةتلطة  ت يس  يعه  يف مزلء ال  اغز ت الزني تظهز  يف احل  يزة فتزتصز  

الز أي تظزل  ا يزة اق لزو:ا تلز  االسزو  ع    ًّي  سة تغ، الس اا  ق تك ى  ك ملة. ويع ف ) ينيت( االسو    ت اص
يقز ل:ا تز اك ت ي مز   .(3)سعتو كله  ى اج سعة احل  ية ادوىل  فيتمثل ابستع اة ا ساث تع ا إىل م  فبزل اسايزة احل ز ا

 م هبز  الت ك  اول  ملية االسو  ع مع ف ينو  الت ك  الل ظة الني مي ق ان يق  ىري اق طريا اىب ا اصطب ء والوع اءا. معا
وى   ب اة  ق تو يل م تبط اعمليزة الزتل    ومي زق لل وائز  ان يتال زن ابلنظز م ابلسى ل إىل امل ض  ومو اكتو لآلين   ا

ال م، اط يقة ت  ا ت  ن ال حتسواة؛ دن اال اوأيا يف القصة فس يبسا الس ا يف اعض اد ي ن او ل يط اق  مزق القصزة  
ا اازق إىل وفز ئع أتيف سز اقة يف ت تيزن  مزق السز ا  زق م   ز  الطبيعز  يف  مزق القصزةول نو يقطع اعس تل  الس ا  ليعز ا 

شهيس اخ  مق االسو  ع مس  ة مزق احل يزة لينطلزق إىل العصز ا الوزع ية ويت زسث  زق اأي شز    ي يزس  و زق اأي منطقزة 
 ه  حب ااثه  ومع اكه . ي يس ال   ل إلي
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 االستباق : 

اث م   او الت هق مبستقبل الوزصي ت  كم  الو  يف  لة ش ل إ الن  م  سزتخول  يف االستب ت  لة ش ل ت فع   
  فه  كل   كة س اية تق م  لة اواية  سث ال ق او ويسميه  ) ينيت( ابالستب ف ت اص ا ية إليو مص ئ  الوزصي ت

حلض ا ادك  يف التقني ت املستزسمة.   فه  تقنية ة ل ة لالسو  ع ال أي لو ااائًم  ال مق إىل ادم ميق   فيو و  .(1)متقسم
وي  ع فلة استزسام تقنية االستب ت يف اد م ل الس اية إىل اان إي اا م  سيقع فبل وف  و ال ينسجم مع  نص أي التو يق 

اعزض  اازق شزهيسواسزتزسم . (2)وامل   تة ال نيك  في  ص ال  تن  لة إاق ء املتلق  منج اًب د ساث العمل إىل النه يةا
تقسا امل اة احل  ئية    مس ا احل   ت    يف اعزض اد يز ن  لزة السز اا امقتضي ت لتقني ت ال منية كتس يع احل   فا

ان يعمززس إىل تقززسا اعززض اد ززساث السزز اية الززني يسززتغ ت وف  هزز  فززوة  منيززة ط يلززة ضززمق  يزز  لصزز  ضززيق مززق مسزز  ة 
إن ب ززل  ززق املسززتقبل  زق ا ززسف مززق ىز ه القصززة كلهزز   يقزز ل:ا جنززسه يق زز  يف كثزري مززق املقزز طع السز اية لي .(3)ااحل ز 

ُ   ومُه ززٍة تضززع ا صزز زز ُُت امتززّس اززو طُلُززُق الُعُمزز   فززال اززّس ان يُنُ ززُل اُززُسُاُا  ومزز  اُاُاُه إال  ُسُي ُتُضززُ   اززك ُف حيُززة كزز نُم  و  لززة ُم  
 ف دجزسه يف امل ضز  واحل ضز   وحبزل  نزو يف املسزتقبل  ا سف احلقيقز  الصز يح الز أي استو اف  مستقبلي  ينب،  ل  البساا. 

لظ   ال أي ف ي ق ك ل  يف وي يس الو    ال أي يو ا إليو ابلبن ن  والن ث  والس اا العبق أي  الب ا  ناياد ي يس ااق شهيس
مززق كزز ن  فب ززل  ززق تلزز  يف  زز ف السزز ا ويف االسززو  ع واالستوزز اف للمسززتقبل  لززة لسزز ن مززق ي يززس ك ئنزز  ا ىزز يق  
 اى   لة لسز ن ت اازع الوزع اء واصطبز ء  وكز ن مزنهم  ز  ن اايب الطيزنا اب تبز اه ميثزل شز   ا   ايز  موزه اا لزو  يق ل:ا

ابلعبق يززة الوززع ية الززني  ززن تو يف مصزز ف اوائززل شززع اء الع ايززة  والزز أي شززهس لززو ابملسززتقبل ال اىزز . كمزز  جنززس ىزز ا التعليززق 
 ما الني و هه  لو ف ئال: اإن كنُت وال اّس ف ئال  فاتا ا تُ  ل س  إىل الق ل فال ت زس املستقبل  م ثال يف لصي ة اايب متّ 

 ف حيت   فاتا اكملت فُجُم ُم*** ثالثة اًّيم ال افل . ولّقح اعس تل ا.

 بنية الشخصية: 

   فنجس م ه مه   تلع  نس تتجو وفق املسااس واملن ىج الني تتن و الني م ه م الوزصية يف اد م ل الس اية مق امل  ىيم 
ااوااى  يف  واكثري مق النق ا واملنظ يق والب  ثك  كل وا س منهم يع فه  وفق اؤيتو    س اء مق ىالل وظ ئ ه  او ااع اى  

تخكس  لة امهية الوزصية و الئقه  املتصلة ابصط ب العمل الس اأي  وكل تل  االىتالف ت الني اث ت السااس ت الس اية 
ينطلزق منزو ة الس اية. فري  )ت اواوف( ا ان الوزصية توغل يف ال واية اواًا   مسً  واس سًي  حب م ا   ال  ن الز أي والبني

سي ت  مز ين وم ز ين يت  مزل فيزو  ضز اى   وفق. وتظه  الوزصي ت يف العمل الس اأي (4)ةتلع  ن    الن  الس اأيا
والوزصزية تنمز   ز  البنز ء السز اأي  وتتضزح مع ملهز  ومالحتهز  مزق . ابد زساث وتن ميهز  وتط اىز  ةلتخاأي وظي ته  امل تبطز
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 قيقيزة يف تىنزو  اف لبط فزة السالليزة للوزصزية ىالل املعطي ت الني يقسمه  ال  تن  ودجمعه  الق ائ  ىت ت تمل  ز اة 
السززي ف   والنوزز ل  ادثزز  ول نهزز  انزز ء يتززساج يف  مززق القزز اءة  كمزز  ا زز  لتزز ج ملوزز اكة ليسززت معل مززة معطزز ة مسززبًق  و اتززة 

ت  لززت مززق شزصززي ت ائيسززة والوزصززي ت يف الت ااززع وال وااززع . (1)االسززت ك اأي  وإ زز اة البنزز ء الزز أي يقزز م اززو القزز ائا
و ل ية  ا  ت فيه  شزصية الس اا ااق شهيس وشزصية ف ينزو مزق انزق  ىزري ازق طزري  فهمز  الوزصزيت ن ال   لزة يف سزري 

 مال يف القصة. ااق شهيس ا طة لن سو  ق البط لة و ق حت ي  اد ساث  ف   فل  شزصيتو اد ساث وف م  ابحل اا ك
تسوا اقية الوزصي ت  و نس الب ل  ق اداع ا الثالثة لتل  الوزصية جنسه اغ زل تكز  البعزس انسزم  لزو  فلزم يوز ل 

الن سز   ز ه الوزصزية فهز  مغز م   املتلق    اة  زق اازق شزهيس ط لزو مالمزح و هزو  وغريىز   يف مق ازل تلز  ااز   البعزس
شززج ع مقززسام ال  زز ف وال يهزز ب  سزز ا  ا ززل لززو اعززسه اال تمزز    القزز أي املسززتمس مززق فبيلتززو ازز، اشززجع  واىزز  ي زز ا 
تلزز  كثززريا  ويف املق اززل اىززتم ا  ززع ف ينززو و اعززو  يقزز ل: اابزز ب جملززس  لززة فزز س ااىززم  مزز  اقززل و هززو فززس ات ززت  لززة 

سمية وك ل  ااع اه ادى  . والوزصي ت الث ل ية القسمت إىل ت ااع الوع اء ال يق  ى ون  احتو...ا فيصع ااع اه ان
كثززريا مززق شززع ائهم  وكزز ل  ىنزز ك شزصززي ت لقزز ا انززق  والوزصززي ت ادىزز   ىززم  يزز است انززق. وىنزز ك شزصززي ت 

ازز  ا زز   وحتب اتززو الززني مسززط ة غززري سميززة ف ي ززق  زز  اوا يف حت يزز  اد ززساث ل ززق اد ززساث لبعززت منهمزز : ىصززمو ا
و نززسم  فززسم ااززق شززهيس لوزصززي ت انززق  زز ول ان يصزز ه  لو زز ف ف يبززة مززق  قززل املتلقزز  و زز ص ان يسززقط م تززت. 

 ليه  اداع ا انسمية والن سية امل  لزة للوز    الز أي ااتبطزت ازو. واسزتزسم السزز ية وامل  افزة  نزس  سيثزو  زق  يز است 
)انق( يستطيع ان دجعل صي لو احلزق يف توز يله  ل نزو ف يز ا تلز   ي يزس املتلقز   انق. ااق شهيس ك لت لسيو شزصي ت

ا   ه  او مالحته  لتصن يف ا سف ال أي ي يزسه وىز  إفز اا ان ي ك   لة احل ااات وم  تق لو الوزصي ت اون االلوغ ل 
 تل  الوزصي ت ات  اه وش   يتو. 

 

                                                 

 . 426 :م(  ص2003اا جمسالوأي    ) اداان: اسيمولوجية الشخصية الروائيةسعيس ان  اا  (1)
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 خلص هذا البحث إلى نتائج، من أهمها اآلتي:

 سززتنست القصزز  إىل اكثزز  مززق  يزز  م زز ين متنزز ع ااتززبط ابلقززيم اإلدج ايززة والسززلبية الززني  ملززت  لززة ت ثيززع الساللززة ا
 لوزصي ت )انق  البو (. لل وع  ق  مق امل  ن وىص  يتو مب  يتن سن مع ىص  ية ا

   اتبيزة السز ا وإضز  ء لز ع مزق (  لة تقنيني االسو  ع واالستب ت يف حت ولزة ل سز  تالت ااع وال وااع)يف قص  الانيت 
 وإاع ا امللل مع حت ولة م ا  ة اا ة تلقيو واالاتع ا  ق اصلط ال أي يخث   لة البنية ال منية.  للمتلق التو يق 
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  الملّخص:

أفرزت احلضارة األندلسّية فّنا معمارّّي فّذا اخرتقت آاثره الزمان وادلكان. فأجرى الكثريون أقالمهم فيو كشفا ألصالتو. وقد سطّر 
ادلستعربون، وىم ادلشتغلون حبقل معريّف ماّدتو العربّية لغًة وأدًًب وحضارًة، شهادات مهّمة ال من جهة "احلّق ما شهدت بو األعداء" 

سة دلفهوم احلضارة  ،جهة قيامهم بدور رّيدّي يف نقل ادلعرفة من مظاّّنا األصلّية إىل العاملولكن من  يف رحلة علمّية مؤسِّّ
األندلسّية. وادلستعربون الذين انتبهوا إىل قيمة فّن العمارة األندلسّي وأثره احلضارّي ُكْثر. غري أّن انتخاب ظلاذج يعّد حاجة 

ذه إىل اإلجابة على اإلشكالّية التالية: إىل أّي مدى ؽلكن اعتبار الكتاًبت االستعرابّية شهاداٍت منهجّية. هتدف ورقة البحث ى
 على أثر فّن العمارة األندلسّي حضارّّي؟ 
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 قرفال الطاهر نجاة/ أ

 

 

 

 :المقّدمة 

جرى . فأال صلانب الصواب حني نقول إّن احلضارة األندلسّية قد أفرزت فنّا معمارّّي فّذا. وقد اخرتقت آاثره الزمان وادلكان
اللثام عن أصالتو وفرادتو. وقد بدا الكشف عن الشهادات اليت مهم، يف مشار  األرض ومغاراها. وأماووا ، أقالالكثريون، فيو

سطّرهتا أقالم ادلستعربني، وىم ادلشتغلون حبقل معريّف ماّدتو العربّية لغة وأدًب وحضارة، مهّما ال من جهة "احلّق ما شهدت بو 
هة قيام تلك الكتاًبت بدور رّيدّي يف نقل ادلعرفة من مظاّّنا األصلّية إىل شّّت بالد العامل يف رحلة علمّية األعداء" ولكن من ج

الفّّنّ ادلعمارّي. إّن النظر يف ىذه الكتاًبت االستعرابّية مازال، يف  اجلانبمؤّسسة دلفهوم احلضارة األندلسّية، يعنينا منها ىنا 
نتهم متنّوعة. غري حباجة إىل احلفر والتفكيك. وادلستعربون الذين انتبهوا إىل فّن العمارة األندلسّي وأثره احلضارّي ُكْثر، وألس تقديران،

ذج يعّد حاجة منهجّية. هتدف ورقة البحث ىذه إىل اإلجابة على اإلشكالّية التالية: إىل أّي مدى ؽلكن اعتبار أّن انتخاب ظلا
 شهاداٍت على أثر فّن العمارة األندلسّي حضارّّي؟  1لة ىنا يف كوكبة من ادلستعربني الفرنسّينيبّية شلث  الكتاًبت االستعرا

خلصوصّية اوقسم لسفارات الفنّ ّية ادلعماريّة. ا قسمو  التفاعالت الفنّ ّية ادلعماريّة. قسم :وخامتة ثالثة أقسامالبحث على مقّدمة و ّن بُ 
العمارة الفنّ ّية  يف رصيد ىؤالءليل على ذبريب فعل التح ، إذن،نريد واخليط الناظم بينها شهادات ادلستعربني. .الفنّ ّية ادلعماريّة

 .ّيةضارة األندلساحلإىل إحدى زلطّات احلضارة اإلنسانّية:  هتمنظر لو جزئيّا، يف فّك شفرة و ، إسهاما، األندلسّية

  

                                                           

 /حضارة العرب: (1931-1841)لوبون، جستاف نوردىا مرتّبة حبسب سنة النشر:ومصّنفات تتأّلف ادلدّونة االستعرابّية ادلنتخبة من أعالم،  1   
: 1مزّمنة الفّن اإلسالمّي: ج: (1851-1923)/صلدان، ىنريمعاملُ تلمسان العربّيةُ : (1872-1956)ووليام ،(1876-1962)مرصي، جورج

 .الفّن اإلسالميّ : . مرصي، جورجالعربّية يف إسبانيا احلضارة: (1956-1894)رستابرفنصال، إف-ليفي /تونس والقريوان، وادلعماريّةاذلندسة 
 وىذه العناوين األصلّية:

*Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, 1884. 
*Georges et William, Marçais, Les Monuments Arabes de Tlemcen, 1903. 
*Saladin, Henri, Manuel d'Art Musulman , T1 : L'architecture, 1907. 
*Saladin, Henri, Tunis et Kairouan, Les Villes d'Art célèbres,1908. 
*Lévi-Provençal, Évariste, La Civilisation Arabe en Espagne, 1938. 
* Marçais, Georges, L’Art Musulman, Presses Universitaires de France, 1962. 

290

http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/civilisation_des_arabes/civilisation_arabes.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/civilisation_des_arabes/civilisation_arabes.html


 قرفال الطاهر نجاة/ أ

 

 

 

 :التفاعالت الفّنّية المعمارّيةأّوال: 

فّن "و 1"االستعراب"ادلوصولة بلفظي  واالصطالحّية "األثر"و "الشهادة"ادلتعّلقة بلفظي  التعريفات اللغويّة ذباوز إىل أنّ  بدءا، ،نشري
األعمال  نشري إىل أنّ اقتضتو مساحة البحث. كما ىو ذباوز  ىذه الكوكبة االستعرابّية ادلنتخبةادلرتبطة أبعالم  والشخصّية "العمارة
، شكيب أرسالنف ًبىتمام حقيقّي. ذه ادلسألة ًبلذات: شهادات ادلستعربني على التفاعل الفّّنّ األندلسّي مل ربظذل ادلتصّديةالفنّ ّية 

شهادات  مل أيت على، 3معلمة أندلسّية ربيط بكّل ما جاء عن ذلك الفرودس ادلفقود"ب" 2أعلن أنّو قد جاء يف كتابو مثال، الذي

 اتريخ مرسية يف زمن العرب ي كتبالذ رافائيل بلسرت وليفي برفنصال ودوزي وفيلكسذكر إاّل قليال.  على خطورهتا، ،ادلستعربني

   أتثريا وأتثّرا.حيث التفاعل، احلضارّي  إىل لتارؼليّ نتجاوز ا .4. وخّلص أرسالن فصولو(1845)

، واحدا 6أو "العالّمة لوبون" على حّد عبارة زعيرت مرتجم كتابو ، 5لوبونيُعّد جستاف : والرومانّ  الفّن البزنطيّ التفاعل مع  (:1)

العرب يف إسبانّية". وفيو اختزل األدوار "أثر احلضارة اإلسالمّية يف أورًب. وسم الفصل السادس من الباب الثالث من الذين أقّروا 
حضارة تذكر قبل الفتح  إسبانّية اليت مل تكن ذاتف"احلضاريّة اليت شهدهتا إسبانيا جاعال الفتح العريّب موضع التمفصل فيها. 

إّن ىذا  .7"سفل من االضلطاط بعد جالء العربصارت ذات حضارة انضرة يف زمن العرب. مّث ىبطت إىل الدرك األالعريّب. 
نو. بل إّن ليفي بدخول حضارة العرب كان لو أثره يف ادلشهد احلضارّي اإلسبايّن. والسّيما الوجو ادلعمارّي مالتحقيب ادلرتبط 

اليت عانت منها إسبانيا  :"غليء التأثري الفّّنّ يف مقّدمة التأثريات 9ما على غريه. فيقول سلّصصا إسبانيا وفرنسايراه مقد   8بروفنصال
 الرومايّن... يدين لفّن ما قبل القرن الثاين عشر ادليالدّي يف إسبانّية اإلسالمّية... سلسلة كاملة من األخذ، تّتصل وفرنسا... الفنّ 

                                                           
(". انظر: احلجي، عبد الرمحن علي، Los Mosarabes"الذين قبلوا العربّية لغة ذلم وتبّنوا بعض العادات اإلسالمّية عادة مّسوا ب"ادلستعربون" ) 1

 .284، ص1402/1981، 2بريوت، ط -، دار القلم، دمشقالتاريخ األندلسّي من الفتح اإلسالمّي حّّت سقوط غرانطة
 .1م، ط1936ى  /1355، ادلطبعة الرمحانّية، مصر، احللل السندسّية يف األخبار واآلاثر األندلسّية، أرسالن، شكيب  2
 . فرعيّ  كعنوان الغالف صورة يف ذلك سّطر 3
 .530-400، صص، م.ساحللل السندسّيةأرسالن،   4
 :يف لو مستفيضة ترمجة 5

Pouillon, Francois, Dictionnaire des orientalistes de langue française, IISMM –Karthala, 
2012, pp. 608-609. 

 البايب عيسى مطبعة زعيرت، عادل :تعريب ،العرب حضارة جستاف، لوبون، :األصل الفرنسّية النسخة على العثور لعدم ادلرتمجة النسخة اعتمدان 6
 ) ,Didot, 1884.-s, Paris, firminLa civilisation des ArabeGustave Le Bon) :1969 مصر، ،احلليب

 .272ص م. س،، حضارة العرب، لوبون 7
 .Pouillon, Dictionnaire des orientalistes, op. cit, pp. 635-636ترمجة مستفيضة لو يف:  8
 القاىرة، ادلعارف، دار مكى، أمحد الطاىر :ترمجة ،أسبانيا يف العربّية احلضارة ليفي، بروفنصال، :ادلرتمجة فاعتمدان .الفرنسّية النسخة صلد مل 9
 ( .Lévi-Provençal, La Civilization Arabe en Espagne, Paris, 1968). 3م، ط1994ه/1414 .

291

http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/civilisation_des_arabes/civilisation_arabes.html


 قرفال الطاهر نجاة/ أ

 

 

 

ل الفّن العريّب الوافد مع فّن العمارة اإلسبانّية. وقد بلغت مظاىر األخذ منو الكنائس تفاع   .1داخل األبنية وخارجها" بنظام الزخرفة
وصلو التغيري والتبديل والتأثري فال تسل عن  وضرورة حفظو. فإنْ  خصوصّية البناء الكنسيّ  يدركذا الذي ال  ومن .الكنائس أيضا

يقول بروفنصال واصفا الكنائس زمن األموّيني ًبألندلس: "تتمّيز دائما ًبستخدام العقود اليت ترتفع فو  أقواس على شكل  غريه.
. إذ تنّبو إىل أّن ىذا إىل أبعد من ذلك 3زخرفة عريّب أصيل. ويذىب ىنري صلدانومعلوم أّن ىذا النوع من ال .2حدوة حصان"

التفاعل شهد شكال آخر متّثل يف اعتماد مهارات من القسطنطينّية عاصمة الرومان فالبزنطّيني فالعثمانّيني. وىي ال ريب مهارات 
 .4"... قسطنطينّيني لتزيني جامع قروبة الكبري بفسيفساء الزجاجإّن مسلمي إسبانيا، بعد أن جلبوا فّنانني "يقول:  .فنّ ّية مرّكبة

 الزيتونة وجامع ًبلقريوان عقبة جامع :إسالميّتني فنّ ّيتني عّينتني يقرأ صلدان ىذا .حدود ذو فإنّو واقعا، التفاعل ىذا كانلئن  
القائلني ًبألثر  ،ىنا ،صلدان ؼلالفاإلسالمّي.  فنّ لًب االلتحام عند البزنطيّ  الفنّ  مع القطع وىي .خباّصّية فنّ ّية ليخرج بتونس،

 قروبة طع الكثرية الراجعة للقوط الغربّيني ادلستعملة يف بناء جامع. إذ ػلّده زمنّيا. فيقول: "إّن القِّ البزنطّي العميق يف الفّن األندلسيّ 
 ذلا ) بزنطيّ  افيه شيء ال ًبعتقادي واليت ... البزنطيّ -ًبلالتيّنّ  ادلسّمى( الثامن القرن قبل ما إسبانيا يف ادلسيحّية اآلاثر أبنّ  تعلمنا

 اختالفو ليؤّكد األندلسيّ  البناء يف البزنطيّ  األثر من ،أيضا لوبون،يقّلل و  .5البدائّي" العريبّ -اإلسباينّ  الطابع تكوين يف احلّظ األكرب
 .6"بلغ إػلاؤىم يف أمور الزينة مبلغا صار يتعّذر معو على أقّل الناس دقّة أن ؼللط مبانيهم ًبدلباين البزنطّية". فقد فرادتو بل اختالفو

 .6البزنطّية"

التفاعل أيضا مع  ىذا كان اإلسالميّ  للفتح السابق النمط الفّّنّ بني التفاعل كان مثلما :وادلشرقيّ  ( التفاعل مع الفّن ادلغربّ 2)

 أحوال تقّصي خالل من ىذه التفاعل ذبّليات ادلستعربون تلّمس لقد معهم. الفاربون محلو الذي ذاك بو النمط الالحق. ونعّن
 عظاما بُناة "لربوفنصال، والعبارة كانوا، لقد األندلس. يف الفّّنّ  م،هفعل مذل كان ادلرابطني، أسالف فادلوّحدون،. اإلسالمّية الدول

وبرج  "اخلريالدا" اآلاثر روائع من وراءىم تركوا ادلفّضلة األندلسّية مدينتهم، إشبيلّية ويف ...السواء على ادلغرب ويف إسبانيا يف
 واخللوّ  واجلالل الثبات وىي .األندلسّية العمارة يف ادلضافة ادلوّحديّة ّيةالفن ّ  اخلصائص إىل ادلستعرب ىذا انتبو وقد .7"..."الذىب

 ىذا التفاعل أمر أفاريز. ويتأّكد شكل على عرضا متتدّ  قرآنّية آلّيت ادلتوّسلة ًبلزخرفة واالكتفاء السلطان ذوي إوراءمن و  الزينة من
معمارّيني  ندسنيمه عمل من ىناك أو ىنا اآلاثر وىذه": يقل أمل ادلغرب. يف اإلسبان أبثر بل ال البناة، اهويّة بروفنصال يعلمنا حني

                                                           
 .122ص ، م. س،احلضارة العربية ال،صبروفن 1
 .123م. ن، ص  2
 .Pouillon, Dictionnaire des orientalistes, op. cit, pp. 914-915: ترمجة مستفيضة لو يف 3

4 Saladin, Manuel d'Art Musulman, op.cit, p. 38. 
5 Ibid,  p. 225. 

 .282، صم. س،حضارة العربلوبون،  6
ن 7 روف رة ال،صب ا ض حل ة ا ي رب ع ل  .34ص ،س .م ،ا
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وىذا ما  .1أيضا دليل رائع وخالد على مّر القرون، على أت ْسُُب الغرب اإلسالمّي يف العصر الوسيط" من اإلسبان ادلسلمني... وىي
توّحد  لقد تبّينا الصلة الفنّ ّية الوثيقة بني العمارة األندلسّية ونظريهتا ادلغربّية. وتبنّيا رؤية 3ووليام 2توّصل إليو الشقيقان مرصي: جورج

قد شّكال رلموعة على حدة  الغرب اإلسالمّي. وىذا الشاىد: "يبدو أّن فّن األندلس وفّن ادلغرب فهومتوّحد بني فّنيهما ربقيقا دل
 . 4"وتطّورا يف آن واحد

 الفنّ  معامل رتفظه .البزنطيّ  النموذج ىيمنة من التحّرر يفو  التقليديّة النماذج من التخّلص يف الفّّنّ  التفاعل من النوع ىذا متّثل
 من ربّرروا أن العرب يلبث ومل": لوبون يقول .ادلقرنصات تسّمى اليت تلك ادلتدلّية، الزخرفة يف االشتغال اأعّله من اليت الشرقيّ 
 طلاريب شكل على بعضا اهبعض يعلو اليت الصغرية األقواس من فةادلؤل   ادلتدلّيات من ادلشر  يف كما وأكثروا... البزنطيّ  النفوذ
 نظريه يف التغلغل من الشرقيّ  الفنّ  متّكن حينما .البداية يف كان العمارة يف القدمي من التحّرر أنّ  ويبدو .5"احلمراء يف كما...النخل
 ادلعمار، رلال يف عسرا أقلّ  الصارمة الكالسيكّية قيود من التحّرر أنّ  ومع: "قولو يف بروفنصال ذىب ىذا مثل إىل اإلسبايّن. نظريه

 يفضن أن ولنا. 6"الزخرفّية اجلوانب يف ىذا، على الروعة ًبلغُ  شاىد واألندلس بعمق، واضحةً  بصماتو أيضا ترك ادلشر  أنّ  إالّ 
 العريب الفنّ  يف ادلشرقيّ  التأثري ىذا"الفنّ ّية:  اذليمنة فكرة إىل االنتباه يفوتنا أن دون التغلغل ىذا وبيعة يكشف لو آخر شاىدا

بيان ىذا التفاعل إىل  يف ولئن عمد ادلستعربون .7"األحيان عضيف بيان ىذا التفاعل ب يف ومتسّلطا دوما، فّعاال كان ،اإلسباينّ 
لقد "خضع الفّن . العراقيّ  أو السوريّ  أو ادلصريّ  فيذكرون .التخصيص إىل يلجؤون قد ،فإّّنم ،اعتماد التعميم يف لفظ ادلشرقيّ 

وُتذكر كذلك الوسائط اليت بفضلها مّتت عملّية  .8اإلسبايّن العريّب... لتأثريات عراقّية ملحوظة ال غلرؤ أحد على إنكارىا اليوم"
 .9عن وريق فسطاط ابن وولون، أو القاىرة"النقل الفّّنّ: "وتلّقى ىذا التأثري... بواسطة إفريقّية، أي تونس ادلعاصرة... )أو(

  

                                                           
ن 1 روف رة ال،صب ا ض حل ة ا ي رب ع ل  .34ص ،س .م ،ا
 .Pouillon, Dictionnaire des orientalistes, op. cit, pp. 682-683: ستفيضة يفادل توترج 2
 .Pouillon, Dictionnaire des orientalistes, op. cit, pp. 683-684: يف ستفيضةادل توترمج 3

4 Marçais, Georges et William,  Monuments arabes de Tlemcen, Paris,1903, p. 109. 
 .282، ص م. س، حضارة العربلوبون،  5
ن6 روف رة ال،صب ا ض حل ة ا ي رب ع ل  .84ص ،س .م ،ا
ن 7 روف رة ال،صب ا ض حل ة ا ي رب ع ل  .86ص ،س .م ،ا
 .85ص ،ن م. 8
 م. ن، ص. ن. 9
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 :الدفارات الفّنّية المعمارّيةثانيا: 

 فحسب، واحلرب السلم حايل يف احلياة دلقتضيات تستجيب أندلسّية عمارة حدوث األندلسّية األدبّيات يف ادلختّصون يُقرّ  مل

 وقصر والقناور، والدور والقصور كادلساجد ادلختلفة ادلباين يف ادلتمّثل العمراينّ  اجلانب"ف عظيما. شأوا بلوغها قّرروا وإظّلا

 أن تلك، واحلال عجب، فال .ًب  دليل ،1"ادلتعّددة احلربّية ادلباين كذلك رائعة، ماىرة فنّ ّية على تدلّ  اليت ًبلنقوش مزيّناء... احلمرا
 .وادلكان للزمان ادلخرت  احلضاريّ  أثرىا تؤّكد فنّ ّية سفارات تشّكل وأن وشرقا غرًب الفّذة العمارة ىذه ترربل أن

 شهد وقد أعّلها. يبدو، احلضارّي، والعامل السفارة. من النوع ىذا تثبت كثرية عوامل إنّ  :البالد األروبّيةالسفارة إىل  (:1) 

 اهإلي توّصل حقيقة ينقل بروفنصال وىذا .مهنظرائ عن نقلوا ما أو ،2أندلسّية كتب من اعتمدوا ما خالل من بذلك، ادلستعربون
 خرية من وفريا عددا التأكيد على اقتبسوا ...وفرنسا إسبانيا يف ...البناء ندسيمه إنّ " :لو والعبارة تقول، 3 دلبري إيلي ادلستعرب

 ذلكوك ،"الطنف ربت الكشفات" ضلتا األعمدة زخرفة الكنائس لتزيني اقتبسوا لقد .4"...ادلغريبّ  اإلسباينّ  اإلسالم فنّ  أشكال
 عبد عمد يف وبزنطة قروبة بني السفراء تبادل أصبح"فكاس نيسيفور فزمن لفظا، السفارة بروفنصال وّظف وقد. 5ادلضّلعة القباب
 الدرجة من أثريّة واثئق" ثرّا أثرّيّ  معينا رآىا مرصي جورج إنّ  حّّت  صقلّّية، إىل السفارة وكانت .6"معتادا أمرا ...الناصر الرمحان
 .7ّية"صقلّ  دلباين كذلك ولكن فحسب، األندلسّية، ادلباين لدراسة ال لالستعمال قابلة األوىل،

 إسبانيا فنّ  انغرس"لقد مضافة. قيمة األندلسيّ  الفنّ  بفضل إفريقيا مشال يف العمارة اكتسبت(: السفارة إىل ادلغرب اإلسالمّي: 2)

اإلسالمّي من  ادلغرب وبالد األندلس بالد بني كان دبا االنغراس ذلك ليعل   .8الروعة" غاية يف أعماال أبدع حيث ادلغرب يف العريبّ 
يؤّشر صلدان  من وشائج متينة جغرافيّا واترؼليّا. لقد نشأت حلمة ذبّلت آاثرىا يف شّّت رلاالت احلضارة. وفّن العمارة واحد منها.

 القرانن. يقول: "شهد نتاج فّّنّ ًبىر ئنشزمن االضلطاط أُ في على مسألة ىاّمة أال وىي التناسب العكسّي بني الفّن والسياسة. ف
 واخلامس عشر، عشر الرابع القرنني تونس. ويف ويف اجلزائر ويف إسبانيا ويف ادلغرب يف الفنّ  ىذا ازدىار عشر والثالث عشر الثاين

                                                           
 .561ص ، م. س،التاريخ األندلسيّ عبد الرمحن علي،  احلجي، 1
 يف ادلشتاق نزهةه(، و487)تلبكريّ ل ،وادلمالك ادلسالكخاّصة: األندلس. منها حضارة كتب عيون من كثرية شواىد ادلستعربون ىؤالء وّظف 2

 البن وادلغرب األندلس أخبار يف ادلعرب لبيانه(، وا685سعيد )ت البنادلَغرب  ُحلى يف دلُغربوا ه(564)تلإلدريسيّ  ،االفاق اخرتاق
 .ه(808)تخلدون البن العرب وكتاب ادلقّدمةه(،و712عذاري)ت

 (Lambert, Elie)(1961-1888). الفرنسيّ  واألثرّّيت الفنّ  مؤرّخ 3
 .124-123صصم. س، ، احلضارة العربية، بروفنصال 4
 .يليها وما 129 ص س، .م ،العربية احلضارة بروفنصال، :انظر التوّسع دلزيد 5
 .104ص، . سم، احلضارة العربيةال، صبروفن 6

7 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 110. 
8 Saladin, Manuel d'Art Musulman, op.cit, p. 187. 
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ّية الفن ّ  السفارة مسألة يف ادلستعربني داتشها أنّ  وادلالحظ .1إبداعاتو" أروع نّفذ ادلغريبّ  الفنّ  فإنّ  السياسّي، االضلطاط رغم
بقدرما  ،اعتقادان، يرّد إىل نزعة إديولوجّيةيف  ورًب. وليس ىذا،مقارنة أب األندلسّية إىل بالد ادلغرب كانت أشّد تواترا يف كتاًبهتم

يرزح ربت  ، يومها، ًبىتمام ادلستعربني، وىم ىنا فرنسّيون، دبيدان تنقيبهم ورلال حبثهم. والسّيما وادلغرب اإلسالميّ ؽلكن تفسريه 
اجللّي، ذلذا الفّن، الذي ال ؼلطئو الباحث  االحتالل الفرنسّي. وال يستبعد أن يكون ىذا االىتمام الكبري راجعا إىل األثر احلقيقيّ 

 ادلنصف.

يقول:  .ذاهتا ًبلعبارة صلدان عنو عرّب  وقد. وأتثّرا أتثريا الفّّنّ  التبادل من نوع وىو. ادلغرب يف فعل وكذا األندلس يف الفنّ  تفاعل
اخلطوط  ثبات اذلجرّي: اخلامس القرن يف ادلغريبّ  للغزو ذلك، بدل مدينة، البديعة اإلسبانّية تبادل. فادلعامل أيضا ىناك "وكان

 إىل ادلغريّب، إفريقيا فنّ " أنّ  ذلك ادلغرب. بالد يف فنّ ّيا األندلس مّثل الذي الفّّنّ  ادلنتج نوعّية ندرك ىنا ومن .2التخطيط" وبساوة
الزينة  ىذه وتعريىا األندلسّية ادلباين من تقرتب أحياان، فيها مبالغ ورصانة الكبرية واخلطوط الشديدة العظمة من بنوع متمّيز ىنا،

 حدث وغرًب، شرقا اهخارج من األندلس إىل ونمعماريّ  فّنانون ُجلب ومثلما .3العجيب" السحر ىذا مثل تعطيها اليت الدقيقة
 يوسف ادلوّحدّّين األمريان جلب قد كان األندلسّية الوالّيت من إنّو": ليقوال سعيد ابن إىل مرصي الشقيقان ويستند العكس.
 أيضا. ولكن فيما صلدان ادلستعرب يستند سعيد ابن وعلى .4ادلغرب" يف رفعاىا اليت البناءات لكلّ  مهندسني ادلنصور ويعقوب

 يكون فإنّو حّقا، األندلسيّ  األثر ىذا لوجود ادلؤّكدة ادلؤّرخني أقوال صلدان يورد وحني األندلسّي. صنوهب التونسيّ  الفنّ  بتأثّر يتعّلق
 يقّرر صلدان، .5ًبإلمجاع" ادلؤّرخني غزير. يقول: "وشهادة ومعن قليل كلم يف بو شهدوا دبا ويشهد ذلا. وانتصر الفكرة تبّن  قد

 اليت يف ادلعامل يعملون الذين والبستانّيون واخلزفّيون ادلهندسون"قولو  سعيد ابن عن فينقل تونس. إىل األندلسّية الفنّ ّية النقلة إذن،
 شهادة صلدان "انغرس تكون ال ىنا ومن .6األندلس" من جاؤوا عرًب مجيعم، كانوا ادلدينة اها غلّملون احلفصّيون السالوني كان

 قالو ابن سعيد. كان ما تبّّن  يف موقفو متدع لو حّجة سوى ،7"استثنائّية روعة ذات أعماال فيو وأبدع ادلغرب يف العريبّ  إسبانيا فنّ 

 :فيقوالن .بعضها مرصي الشقيقان كثرية. يعّدد األندلسّية الفنّ ّية الطرز رحلة اهفي ذبّلت اليت ادلغربّية ادلدن ظلاذج أنّ  ريب وال
 .8حيث جامع القروّيني، يُعّد واحدا من روائع الفّن ادلورسكّي" "ادلغرب الذي نعرف منو أبواًب يف مرّاكش ويف مكناس وفاس

                                                           
1 Saladin, Manuel d'Art Musulman, op.cit, p. 187. 
2 Ibid, p. 259. 
3Ibid, pp. 257-259. 
4 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 36. 
5 Saladin, Tunis et Kairouan, op.cit,  p. 3. 
6 Ibid, pp. 2-3. 
7 Saladin, Manuel d'Art Musulman, op.cit, p. 187. 
8 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 75. 
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 التقاليد حفظت ادلغرب يف إنّو"الفنّ ّية  السفارات ذلذه استقبال زلطّة تكون ألن األقرب وىي ونجة مدينة صلدان ويضيف
  .1"الغنّية اهقفوس ...ًبدلقرنصات ادلزيّنة ااسهأبقو  …ونجة يف السلطان قصر مثل معامل أكثر. بنقاء األندلسّية

قمرات  من والكثري ...واألقبية القباب،"تلمسان  يف األندلس فّنانو زخرف فقد الفنّ ّية السفارة ىذه من خلوا اجلزائر تكن ومل
سلطان  من تلمسان أمري ولب حول مرصي الشقيقان نقلو الذي خلدون ابن نصّ  يدعمها مهّمة ادةهش وىذه .2"احملاريب
 اليت ىي ادلعماريّة السمات وىذه .3"تلمسان حينئذ، فتزيّنت،، ر  هاألمْ  ادلعمارّيني بلده ندسيمه لو فأرسل" وفّنانني عّماال األندلس

 .4"األندلسّية ًبآلاثر اتربطه اليت الواضحة القرابة" لوال لتكون تكن مل اليت رهتاوشه اقيمته التلمسانّية العمارة أكسبت اليت

  

                                                           
1 Saladin, Manuel d'Art Musulman, op.cit, p. 286. 
2 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 68. 
3 Ibid,, p. 75. 
4 Ibid, p. IV. 
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 :المعمارّية ّيةالفّن الخصوصّية :ثالثا

 رحلة وارتبطت هارىا.وانص ومكاان زماان متباينة ورز تفاعل عن الناجم ادلعماريّ  الفّّنّ  النموذج ببناء الطراز نشأة ارتبطت

 بفرتة مّتصلة رلموعة تشّكلي"مرص الشقيقني برأي العريبّ  ادلغرب بالد إىل ارربلت اليت الفنّ ّية فالنماذج .االكتمال بزمن الطراز

 ونشأة ةهج من األندلسيّ  ادلعماريّ  الطراز اكتمال بني ًبالتساو  القول مينجعليو و . 1"األندلسيّ  للطراز الكامل ىاردز اال

 أصل إىل األندلسيّ  الطراز ىذا ردّ  يف تتجّلى احلقيقّية الطرافة أنّ  غري وريفة األفكار ىذه مجلة إنّ  .أخرى ةهج من الفنّ ّية السفارات
 ؟2"العريبّ  للفنّ  قوي فرع ذاتو حبدّ  ىو الذي" الطراز ىذا يف خصوصّية من لهف .عريبّ 

 وجاءت .3"واألانقة والذو  الدقّة يف غاية ىندسّية أسس على العمران وقام": فقال. األندلسّية العمارة خصائص احلجي اختزل
 .وفلسفّية ّيةفن ّ  ُكربيني يّتنيخاصّ  يف إمجاذلا رأينا كثرية، اخلصائص كانت ودلاّ . إعجاًب مفعمة افيه ادلستعربني داتشها

 واإلثراء. والكثافة النفاسة يف ادلتجّلي الفّّنّ  اإلشباع على وتقوم :الفنّ ّية (: اخلاصّية1)

 ...متشابكة الزورديّة ذىبية نقوش ذات سقوفو كانت" مثال الزىراء فقصر والزخرف. البناء موادّ  يف خاّصة فتربز النفاسة وأّما 

 أعمدة"على قائمة كانت فقد اخلليفة قّبة وأّما. 4"الذىب من عجيبة إبوزّة ومزيّنة الي ْصب من مصنوعة عني اخلليفة ردىة يف وكان
 تنصب أن" أمر قد اخلليفة فإنّ  النفاسة مسة على الداللة يف الذىب غري ادلذّىب كان ولئن .5"مذّىبة تيجان ذات بيض رخامّية
 .6حيواان" عشر الثّن الثمينة واحلجارة الذىب من صور ىنالك

 )ادلقرنصات(ادلتدلّية الساحرة الزخارف ذات قبابو"مثال،  احلمراء، فقصر الواحدة. الزينة ألوان يف مثال، فتظهر، الكثافة وأّما

 .شبكة8الوردّي" اآلجر من مبّّنّ  ...ريالدةخال ادلسّمى الربج"ف إشبيلّية مدينة يف . وأّما7واإلبريز" واألرجوان ًبلالزورد ...ادلطلّية
مجال  حيث األخري الشاىد اهذا نكتفي .جّدا كثرية ذلك يف والشواىد األندلسّي. العمارة فنّ  غري يف نظريىا قلّ  بديعة األلوان من

                                                           
1 Marçais, Monuments arabes, op.cit, pp. 28-29. 
2 Idem. 

 .279 ص س،.م األندلسّي، لتاريخا احلجي، 3
 .287-286صص، م. س، حضارة العرب لوبون، 4
 .288م. ن، ص 5
 .290م. ن، ص 6
 .294م. ن، ص 7
 .291صم. ن،  8
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 واألخضر والورديّ  ادلريّة، من الزىراء قصر إىل األبيض الرخام وجلب"لوبون:  كانت. يقول حيثما جلبها وزلاولة األلوان الرخامّية
 .1"وتونس قرواجنة من

 عالمة األندلسيّ  اخلطّ  اعتماد يف إنّ . واحليوانّية النباتّية والرسوم اخلطّ  امنه زخرفّية بعناصر العمارة إغناء يف فتجّلى اإلثراء وأّما

 ًبحلروف منحوتة قصيدة ػلمل إنّو .القّبة ربت يسري اخلشب من إفريز" امنه .توظيفو أشكال تتنّوعت وقد .الفنّ  ىذا أصالة على

 من كثري يف النقائش بو ضتنه توثيقيّ  دور من األخرية اإلشارة ىذه يف ما علينا ؼلفى وال .2"للمؤّسس تكرؽلا األندلسّية،
 اجلانب يف مدرلة أخضر عقيق لوح على مجيلة أندلسّية حبروف زلفورة" تلمسان مساجد أحد بناء توثّق نقيشة اومنه .ادلساجد

ما يسّجل ىنا أّن الصلة بني توظيف اخلّط والزخرفة النباتّية متينة. فهي غالبا ما تكون حاملة اخلّط أو رلاورة  .3الغريّب من السور"
 .4نقيشة احلمراء ادلشهورة: "ال غالب إالّ هللا"لو. وعن التواشج بينهما ينجم نوع من فّن النقائش. ومن النقائش "

 فلسفّية رؤية على ضهين اجلمالّية، الفنّ ّية قيمتو إىل إضافة ،األندلسيّ  عمارة فنّ  أنّ  ادلستعربون أدرك :الفلسفّية اخلاّصّية :(2)

 .واحملاكاة والوحدة مالقي يف الرؤية ىذه تتجّلى. للوجود

 العمارة يف هحضورُ  يتجاوز مثال، األندلسّي، فاخلطّ  :واحلرّيّة والسعادة اجلمال على الفنّ  ىذا داللة يف خاّصة فتربز مالقي أّما 
 احلروف تعّرجات وعن ًبلسعادة اإلحساس يتوّلد اخلطّ  مجال فعن .ذاتو اخلطّاط فكر اهػلمل موقي دببادئ ليوحي الزخرفّية ووظيفت  

 يف الزخرفة عناصر أحد يف الفلسفيّ  البعد اهذا مرصي الشقيقان دهش لقد .ًبحلرّيّة اإلحساس مينج واالمتدادات األشكال ادلختلفة
 السعادة، من كثري يف تعّرجو، يذّكر أندلسّي، وابع ذات حروف ربت يسري جّدا أنيق يفّ زخر  ُغصني. فقاال: "األندلسّية العمارة

 .5حبرّيّة القلم"

 ال تكاملّية وجوديّة رؤية ربقيق على األندلس فّنانو حرص وادلوضوع. إذ وادلكان الزمان اعتبار يف الفت فحضورىا الوحدة أّما

 فعملّية قطيعة. أو مفاضلة إحداث دون واحلديث القدمي ُصهر لقد.االنصهار  حدّ  يتداخالن بل والحق. سابق بني تفصل

 يدي بني ربّول، فقد ادلكان أّما .الزمان يف ىذا. 6"القدؽلة ادلوادّ  من اجلديدة اآلاثر إبداع يف صانعيها مهارة على"تنّم  ىذه اجلمع

 غري )احلمراء(نوافذىا من ترى ال فالعني"ف يّ رجااخل على ادلعماريّ  الفضاء ًبنعكاس ذلك ويكون. لو ايةّن ال شلتّدا وّيعا ادلبدع

                                                           
 .290م. ن، ص 1

2 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 277. 
3 Ibid, p. 170. 
4 Ibid, p. 92. 
5 Marçais, Monuments arabes, op.cit, p. 253. 

 .284، صم. س، حضارة العربلوبون،  6
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 الوصلعلى  العمارة فنّ  عرّب  غريه عن ماتوومقوّ  أصولو اختلفت مافمه .الفّّنّ  ادلوضوع كذلك الوحدة ومتسّ  .1"ذلا يةّنا ال آفا 
 اإلسباينّّ  الفنّ  اجتماع عن انمجا ويراه األندلسّي. الطراز عن حديثو يف اجلمع استعمال إىل يعمد مرصي جورج ىو ىا والتواصل.

 .2يّة"الرببر -اإلسبانّية الطرز"معو  يتوّحد بل رينصه وال العنصر فيو يلتبس ال مزجيّا تركيبا ويورده . الرببريّ  والفنّ 

 التخييل فضاء يف والتحليق ادلطلقة واجلمال اءهالب عوامل زلاكاة يف ادلعمارّيني األندلس فّناين رغبة يف متثّلث فقد احملاكاة وأّما

 يف مثلو ذبد قّلما بديع مبتكر منظر زخارفو وتنوّع أقواسو تنّضد عن ينشأ ":قروبة فجامع ة.صور  غري على واإلبداع ،والعجيب

 احلمراء قصر يف ما كلّ  وكان": لوبون ، فقال فيوتضاىى ال فنّ ّية قطعة لوحده، ُعّد، الذي اءاحلمر  قصر اأمّ و  .3"أخرى مبان
 ،فحسب ،انتودبكوّ  ال للدىشة ادلثري يف االشتغال كذلك، العجيب، ومن .4"....ادلزيّنة جدرانو من العجب يقضي وادلرء .عجيبا

 ذا الكبري اهحوض بل اخلليفة، قّبة يصف وىو منذىال لوبون وقف وقد ر.السح عامل من كانت لو كما اهوربريك اهبتشكيل وإظّلا
 أيخذ دبا عليو تنعكس الشمس أشّعة فكانت. مستمرّا تدّفقا عجيب بشكل يتدّفق كان الذي"ًبلزئبق وادلملوء السماقيّ  الرخام

 .5القلوب" دبجامع

  

                                                           
 .295ص.284صص، نم.  1
 .222، ص1، ط2016عاوف عبد السالم، ادلركز القومّي للرتمجة، القاىرة،  ، ترمجة: عبلة عبد الراز ، مراجعة:الفّن اإلسالميّ مرصي، جورج،  2
 .286، صم. س، حضارة العربلوبون،  3
 .429ص م. ن، 4
 .288صم. س، ،  5
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 :الخاتمة

تناول ادلستعربون ادلسألة الفنّ ّية األندلسّية تناوال مقصودا. والثانية: نُظر إىل فّن العمارة  يف ثالث نقاط: األوىل:( خالصات: 1)

رّي الفّذ األندلسّي من زواّي ثالث: ادلبدإ العلمّي واحلّس الفّّنّ والبعد القيمّي. والثالثة:مل ؼُلف ادلستعربون انبهارىم اهذا الفّن ادلعما
 بناء ىندسيّا مرّكبا ؽلتح من بيئتو األندلسّية ربديدا. دلقارنّية. فانكشفت ذلمبل ذباوزوا ذلك إىل الدراسات ا

يف ثالث نقاط: األوىل: تتّبع ادلستعربون سلتلف مستوّيت فّن العمارة. لكّنهم مل غلدوا اخليط الناظم بني ىذا  ( استنتاجات:2) 

ربون حقائق سلفّية لدور الفّن األندلسّي يف رقّي أروًب، فإّّنم أخفوا الفّن والكلّيات الفنّ ّية اإلنسانّية. والثانية: لئن كشف ادلستع
مراىنة االحتالل عليو. والثالثة: ُوّفق ادلستعربون يف تكوين صورة عن تفّو  العمارة األندلسّية. فانفتحت بّوابة التعاوي مع اآلخر 

 ادلختلف لبناء فكر تربوّي مجايّل كويّن.

األوىل: مراجعة بعض الكتاًبت االستعرابّية وادلرتمجة منها ربديدا دلا فيها من نقائص تقنّية أو  يف ثالث نقاط: ( توصيات:3) 

مآخذ فكريّة. والثانية: إصلاز قاعدة بياانت للكتاًبت االستعرابّية تبني دورىا احلضارّي. والثالثة: إجراء تنقيب يف تقاوع العلمّي 
 الشواىد ادلعماريّة والنقائش األثريّة والزخارف خدمة للرقّي االجتماعّي وبناًء للسلم العادلّي.والفّّنّ يف ادلعمار األندلسّي عرب دراسة 
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 ابن(-أبو  –)دون اعتبار: ال    قائمة موارد البحث

 . ابللسان العربّ 1

 .1م، ط1936ى  /1355، ادلطبعة الرمحانّية، مصر، احللل السندسّية يف األخبار واآلاثر األندلسّيةأرسالن، شكيب،  -

بريوت،  -، دار القلم، دمشقالتاريخ األندلسّي من الفتح اإلسالمّي حّّت سقوط غرانطةاحلجي، عبد الرمحن علي،  -
 .2، ط1402/1981

 .1969تعريب: عادل زعيرت، مطبعة عيسى البايب احلليب، مصر، ، حضارة العربلوبون، جستاف،  -

عبلة عبد الراز ، مراجعة: عاوف عبد السالم، ادلركز القومّي للرتمجة، القاىرة،  ، ترمجة:الفّن اإلسالميّ مرصي، جورج،  -
 .1، ط2016

 . ابللسان الفرنسيّ 2
- Marçais, Georges et William,  Monuments arabes de Tlemcen, Paris, Albert Fontemoing, 

Éditeur, Rue Le Goff, 4,1903. 

- Pouillon. Francois. Dictionnaire des orientalistes de langue française, IISMM –

KARTHALA, 2012. 

- Saladin, Henri, Manuel d'Art Musulman , T1 : L'architecture, Paris, Librairie Alphonse 

Pigard et Fils, Libraire des Archives nationales el de la Société de l'École des Chartes, 82, 

Rue  Bonaparte, 7091. 

- Saladin, Henri, Tunis et Kairouan, Les Villes d'Art célèbres, Paris, Librairie Renouard, H. 

Laurens, Éditeur, Rue De Tournon, 6, 1908. 
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 حريجه كمال مرتض ى/ د.م.أ -  املهداوي  هللا عبد حسين دمحم/ د. أ - التميمي حمىد هادي شاكر/ د.أ

 

 

  

النصوص واألنساق العالماتية وأتويلها لذلك يتعامل الدارسون ادلعاصرون مع السيميائيات بعّدىا منهجاً يساعد يف فهم 
والتأويل والدراسة ادلقاربة صلد بُت احلُت واآلخر دراسات وأحباث يتوسل أصحاهبا ابلسيميائيات بوصفها منهجًا يف 

تشريح نصوص أدبية قددية من خالل الوقوف على دراسة سيميائية لذلك عمدان إىل جتريب ادلنهج السيميائي يف 
الصورة يف شعر ادلعتمد بن عباد إذ يعد من الشعراء الذين وظفوا الصورة يف أشعارىم وأسرفوا فيها لذلك صلد أن ادلعتمد 

مو  ادلتلقُت والنقاد على من الشعراء الذين مثلوا عالمة أدبية بكل ما أتثر فيو أو أُثِر فيو حيث أاثر إنتاجو األديب رل
اختالف مواقفهم منو ابلتداول لو شارحُت أحياانً وانقدين أحياانً أخرى وانطالقاً من ذلك وجدان أن حتليل شعره مبنهج 

اإلطار التعريفي مبفهوم الذي تكون من متهيد بينا فيو  ،سيميائي سبيل للكشف عن الكثَت من غوامضو يف حبثنا ىذا 
مث ادلبحث األول وقد تضمن السَتة الثانية للمعتمد  ،ية وكذلك مصطلح السيمياء لغًة واصطالحًا الصورة السيميائ

وادلبحث الثاين الذي مثل اجلانب التطبيقي واإلجرائي للبحث وفيو أخًتان مناذج من شعر ادلعتمد وحللناىا  ،وحياتو 
 ان الذي تضمن ادلصادر وادلراجع .مث ادلض ،بحث مث خامتة أبىم النتائج اليت توصل إليها ال ،حتليالً سيميائياً 
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ىدىالتمهوى-1

 مفهوم الصورة السيميائية :  ،اإلطار التعريفي 

سعيد بنكراد من الباحثُت الذين وضحوا مفهوم سيميائية الصورة وأشاروا إليها إذ يرى يف كتابو ) السيميائيات يعد 
يقابل الوجود احملسوس للظاىرة البصرية فنحن نبصر ألن ىناك أشياء أن الوجود الرمزي للسان  1مفاىيمها وتطبيقاهتا (

ديكن إبصارىا ومن ىنا طُرِحت قضية السيميائية للتفكَت وادلناقشة وىي : كيف ديكن حتديد طبيعة الصورة ؟ وىل ىناك 
ذلا نصل إىل طبيعة طريقة خاصة للوصول إىل ىذه الطبيعة ؟ ويرى كذلك الدكتور سعيد إن الطريقة ادلثلى اليت من خال

تلك الصورة ىي معرفة الطريقة اليت من خالذلا ىذه الصورة تصل إىل العُت من خالل أيقونة معينة توحي أبن العالقة 
 . 2 القائمة بُت دال الصورة ومدلوذلا عالقة قائمة مع تشابو جيعل من األول حييل إىل الثاين دون وسائط

إنتاج داللة ما عرب الصورة ال يعود إىل ما يثَته الداخل رب التأويل والتدليل " أي أن وقراءة الصورة قراءة سيميائية يتم ع
من خالل ىذا التوضيح نستنتج أن الصورة السيميائية ىي عبارة عن مضمون  3داخلها من تشابو مع ما حييل إليو "

 داليل للصورة وىو نتاج تركيب جيمع بُت ما ينتمي إىل البعد التشكيلي رلسداً يف أشكال من صنع اإلنسان . 

 السيمياء لغةً واصطالحاً : 

ب هللا عز وجل فقد ورد مقصوراً غَت شلدود  أي وقد ورد ذلك يف كتا ،اء والسيمياء لفظان مًتادفان دلعٌت واحد السيم
وكذلك قولو تعاىل : )تعرفهم  ، 4بال مهزة ىكذا )سيما( يف قولو تعاىل : )سيماىم يف وجوىهم من أثر السجود (

. ويف معاجم اللغة السيماء : ىي العالمة أو الرمز الدال على معٌت مقصود لربط تواصل ما فهي إرسالية  5بسيماىم (
 . 6ة للتخاطب بُت جهتُت أو أكثر و "السومة والسيمة والسيمياء العالمة واخليل ادلسومة ىي اليت عليها السمة " إشاري

  . 7ويف االصطالح ىي : " دراسة حياة العالمات داخل احلياة اإلجتماعية " 
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ىالمبحثىاألولى:ىالدورةىالذاتوةىللمعتمدىبنىعبادىوالتعروفىبحواتهى

يف ترمجة ادلعتمد " ىو دمحم بن عباد بن دمحم بن عباد أبو القاسم دمحم بن ادلعتضد ابهلل أبو عمر بن ذكر صاحب البغية 
عباد بن الظافر ادلؤيد ابهلل أبو القاسم دمحم قاضي أشبيلية بن أيب الوليد إمساعيل بن قريش بن عمرو أسلم بن عمرو بن 

د على هللا ويلقب أبو ابدلعتضد حذا حذو أبيو وجده ومل خيل عطاف بن نعيم اللخمي أخر ملوك احلَتة ادللقب ابدلعتم
 . 8ره قواسم بر  يف الشعر واألدب " و غكانت أايمو بواسم وث  ،يلو ورفده قاصد من م

ينتهي نسبو إىل " ماء السماء الذين قدموا من الشام فاضلاز منهم إىل غرهبا أخوان أمسامها : نعيم وعطاف .... مث انتقل 
 . 9دينة ُُحص وىي أشبيلية " بعضهم إىل م

. وديكن تقسيم حياتو إىل ثالثة مراحل : مرحلة الطفولة  11يف مدينة ابجة قرب أشبيلية " ىـ 432ولد شاعران عام "
واألمراء . " غادر أشبيلية يف والشباب ومرحلة اإلمارة ومرحلة ادلنفى . ُحظي ادلعتمد بن عباد مبا ُحظي بو أبناء ادللوك 

. وكان وزيره الشاعر ) أاب بكر  11لغ ثالث عشرة سنة حىت عينو والده والياً على شلب " إذ أنو ما كاد يب ،سن مبكرة 
حيث كان يقضي الوقت مع ابن عمار يف رلالس  12بن عمار ( نددياً ووزيراً لو وكان " أسن من ادلعتمد بتسع سنوات " 

 أشبيلية وكان يف العشرين من عمره وأخذ يدربو على احلكم " إىلفاستدعاه " اللهو والشراب فسمع والده بذلك اللهو 
فعينو خلفًا ألخيو بعدما قُتيل ادلعتضد والذي كان حاجبًا ألبيو" فاستقدم ادلعتمد من شلب وواله مكان أخيو  13

وقد حاول أن "  ،وقد تزوج من جاريتو اعتماد الروميكية وقد كان ابن عباد شاعرًا عبقراًي ينظم الشعر  ، 14حاجبًا "
 . 15جيعل حياتو كلها قصيدة من قصائد الشعر ادلًتف وأن جيعل بالطو موئل الشعراء "

وكان قصره " مسرحًا آلمال طالب ادلعروف ولواؤه جامعًا دلشاىَت الفرسان ولياليو رلالس زاىرة ابللهو والشراب 
. وكان قد خصص يوم األثنُت من كل أسبو  لالجتما  مع الشعراء يف دار سلصصة ال  16األدابء والشعراء "ومطارحة 

يدخلها إال الشعراء وقد بلغ من حبو للشعراء إنو كان " ال يستوزر إال الشعراء فصارت أشبيلية يف عهده مركز القوة 
لتو السفينة مع أىلو إىل ادلغرب حيث وكانت هنايتو هناية مأساوية " فقد كبلو ادلرابطون ابحلديد ونق ، 17وعش األدب"

وقد ُعِملوا معاملة قاسية وكان سبيلو إىل ذلك وىو داخل السجن قصائد الشعر إىل  ، 18أُلقي هبم يف سجن أغمات "
. ويُعد شعره الذي قالو يف أسره أصدق أشعاره عاطفة وأكثره أثرًا على  19م "1195شوال  11أن تويف يوم األحد 
بن عباد مل يقل شعرًا إال يف فيو مرارتو يف السجن وآالمو وآالم النفي وإفالق القلب . وادلعتمد  النفس . فقد صور

لك . وقد كانت 
ُ
أحوالو اخلاصة فال ىو من شعراء ادلدح وال من شعراء اذلجاء ؛ ألن هللا سبحانو وتعاىل أغناه بعزة ادل

 ن قبل ادلرابطُت فقادوه أسَتاً ذليالً مهاانً إىل أغمات .هنايتو هناية مأساوية إذ قُِتل أوالده الثالثة وُأِسَر م
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ىالمبحثىالثانيى:ىنماذجىتطبوقوةىفيىدوموائوةىالصورىعندىالمعتمدى

وادلتأمل لديوان ادلعتمد بن عباد وشعره جيده أبلفاظو ومعانيو ذا بعد ومدلول سيميائي يف كثَت من صوره الشعرية 
فاعتمدت لغتو الشعرية السيميائية يف كثَت من الصور على توظيف الرمز والداللة واأليقونة يف توصيل صوره إىل ادلتلقي . 

واإلشارة ادلتولدان من الباحث لنسج الدال وادلدلول إذ فتح الرمز بلغتو تلك  إىل عامل آخر ىو عامل الرمزإذ ُحلنا معو 
فظهرت لنا قصائد شعرية كثَتة تبدو فيها  ،بوابة النظرايت اجلديدة ومنها السيميائية اليت استلهمها شاعران يف ديوانو 

 :  21كما يف قولو   ،سيميائية الصورة واضحة 

 بكيت إىل سرب القطا إذ مررن يب  سوارح ال شجن يعـوف وال جل     

 ىنيئاً ذلا إن مل يفرق مجعها أىـل ها       ــــــوال ذاق منها البعد عن أىل

فالطَت حاضر يف أشعار السجناء ؛ ألنو  ،الشاعر ىنا خياطب احلمام وجيعلو رمزاً سيميائياً على أمل اخلروج من السجن 
احمللقة . فالشاعر ىنا  شدة احلزن الذي ال ديكنهم من رؤية الطيور حاضر يف وجداهنم وحاضر يف سجنهم الضيق من

من ىذا التزاوج رموزاً سيميائية تتمحور بُت بُت احلمام وبُت أمل يزاوج بُت الطيور وبُت أمل اخلروج من السجن ليحقق 
صائدىم حيث تعود ىذه اخلروج من السجن . فصورة احلمام من الصور الدالة اليت أحتفظ هبا العرب واستحضروىا يف ق

الدليل الذي بشر ابألرض اليابسة واضلسار ادلاء ... إال أن  ،الصور إىل الساميُت " إذ أن أساطَت الطوفان السامية 
. يف حُت صلد أن احلمام يرمز يف   21احلمام قد ُعلقت بصورتو داللة أخرى ... إذ ارتبطت صورتو بداللة احلزن والعقد "

 السالم ولكننا وجدانه عند شاعران يشَت إىل احلزن . إىلكثَت من األحيان 

وكثَتًا ما يلجأ الشاعر إىل رمز الطبيعة  حلية السيميائية ؛ ألهنا اجملال األوسع واألرحب لدراسة رموزىا السيميائية 
اليت وردت يف فالطبيعة دراما مفعمة ابلعواطف واالنفعاالت احلية اليت تؤدي إىل صور مًتامية ومن أىم رموز الطبيعة 

 :22يقول شاعران ادلاء والنجوم( وغَتىا من الرموز شعر ادلعتمد ىي : )الكواكب والطيور والغرابن والبدر والليل والغمام و 

 يزيد فهل عند الكواكب من خرب         ىوى الكوكبان الفتح مث شقيقة

 أمتــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــرى زىــــرىا يف م    اً      ــــــــــــــــــــــــكل ليلــــــة ختمـــــــــــش ذلف

أي تشخيص ىذه عول كثَتاً على التشخيص  عندما نتأمل ىذه األبيات الشعرية صلد أن ادلعتمد يف صورتو التشخيصية 
السيميائية الدالة اليت تثري على ما ضا  من نسلو . فالشاعر يف ىذا النص أنتقى الرموز الطبيعة لتشاطره أحزانو وآالمو 

النص الشعري بطاقات وشحنات داللية متفاعلة حيث مزج مزجاً شعرايً ىادفاً بُت العالمات الدالة ادلختلفة وتفاصيلها 
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حيث الزىر واللهف والذي يفضي إىل دالالت ونتائج وعالمات تًتجم ابلورد ومن انسجام تلك الدال والدوال تتوالد 
 ة اليت وظفت الطبيعة رمزاً سيميائياً فاعالً يف تشخيص الطبيعة .ادلعاين السيميائي

أما الغراب فقد ارتبط عند العرب برمز الشؤم والتطَت وقد حاول ادلعتمد أن يقدم لنا صورة أخرى غَت صورة العرب 
 :  23فيقول  ،ادلتعارف عليها 

 طيبةجر         غرابن أغمات ال تعدمن ـــمن الليايل وأفناانً من الش

 كن هباـــــمن احلرر وتكفيها أذى ادلطر         تظل زغب فراخ تس

 جبينـــــــــــأ يعنب ابلفـا نعتـــــــكم    ــرب       ــــــــب اخلــن أطيــخمربات ع

فمن ادلفارقات الداللية السيميائية يف ىذه األبيات الشعرية الدعاء للغرابن ال عليها كما جرت العادة فيدعو ذلا بطيب 
مث  ،بل أنو يرى يف نعيبها فأاًل بقدوم نسائو لزايرتو  ،ادلأكل وادلشرب وإال تواجو ىذه الغرابن حر شديد أو مطر جارف 

من خالل ىذه الصورة تنبثق الدالالت السيميائية لتحقق ادلفارقة النصية يف هناية يواصل حديثو مؤواًل لنعيب الغراب ف
 : 24مث يكمل ىذا النص بقولو  ،البيت لتكشف تلك ادلفارقة عن ادلكامن السيميائية داخل ىذا النص الشعرية 

 إن النجوم اليت غابت قد اقرتبت ــــر     إىل القم من مطالعها تسري

 إن صدق الرمحن ما زعمت ي وال تروي     علي  أال يروعن من قوس

 وال تطيـــر الغربـــان ابلــــــعور      وهلل وهلل ال نفــــــــــــرت اقعـــها

 فٌقطع المعتمد وعداً على نفسه بأن ال ٌصطادها وال ٌخٌفها إذا ثبت فألها وظهر ما كان ٌنتظره .

 :  22وفً العقارب ٌقول 

 ي أبداً ـــــــــــــــرر      واي عقاربـــــها ال تعدمـمن الض شجاً وعقراً وال نوعاً 

 كما مألتن قليب مذ خللت هبا   خمافة أسلمت عيين إىل السهر    

فإذا كان المعتمد قد تعاطف مع الغربان فً النص السابق الذي رصدناه نجده فً هذا النص قد 

سٌمٌائٌة فهم ٌلدغون البشر كما تلدغ رمز بالعقارب إلى سجناء بغٌضٌن لمح إلٌهم بصورة 

وقد ٌكون موقفه هذا من العقارب إشارة إلٌها ؛ ألنها أقضت مضجعه وحرمته من  ، العقارب

 نعمة النوم .
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 :  26ومن مناذج صوره يقول وىو يصف لنا انفورة قصره 

 سيفاً وكان يل النواظر مغمداً       لرمبا سلت لنا من مائها منو

 داً       طبعتُو لـــجياً فذابت صفحتوـــــان مــــــهنولو جــــمدت لك

يف ىذين البيتُت يقدم لنا ادلعتمد صورة سيميائية واضحة عندما وصف لنا حركة ادلاء يف انفورة قصره منتفعًا بصورة 
ادلائي واالقًتاب  سيميائية خيالية استعار فيها صورة السيف ادلصقول كأيقونة سيميائية لبيان الطبيعة اجلمالية للمشهد

 واالستمتا  جبمالو .منو 

 :  27قولو  ،ومن األمثلة الشعرية 

 فتغيب مسرعة لذلك      الشمس ختجل من مجالك

 ونــــــــــــوالغـــــيث حييا أن يص  ك     ــــدلا يراه من نوالــ

الشاعر ىنا يبالغ يف مدح والده فيجعل الشمس رمزاً سيميائياً  لوالده يف القوة والشجاعة والبأس فيجعلو يف مقام أكثر 
سيميائية الصورة  ،: قد كان كالثعبان رزلك يف الوغى فغدا عليك القيد كالثعبان  28منة مقام الشمس . ويقول أيضًا 

لتوائو وقوتو وىو قدميو كأنو ثعبان يف ا ابلثعبان ويشبو القيد الذي توىل علىالتشبيهية تتمثل يف تشبيو الشاعر الرمح 
 : 29تشبيو صريح يكون ادلشبو بو معرفة ال نكرة . ويقول 

 أكلتهم ال هتشم األعظما        دمي شراب لك واللحم قد

دم وحلم الشاعر مأكل ومشرب  وشبو دمو ابلشراب عند القيد الذي جعل منىنا تشبيو بليغ ُحِذفت أداة التشبيو منو 
 ،لو ويطلب منو إال ينتقل إىل األعظم فهشمها . وتلح على الشاعر صورة القيود فيجعلها رمزًا لألفاعي واألسود 

 :31فيكررىا بقولو

 يساورىا عضاً أبنياب ضيغهم      تعطف يف ساقي تعطف أرقم

سليفتُت : صورة األفاعي السوداء ادللتوية تلتف عليو وحولو تتجسد سيميائية صورة القيد ىنا عند شاعران بصورتُت 
 وصورة األسود ادلتوحشة وىي تعض ساقيو وتنهش حلمو . ،وتضيق عليو 

وكما كان يكثر يف جتسيد الليل يف صوره كرمز سيميائي للثوب والرداء ديد أو دُيزق فنجد أن التضاد قد شكل بُت 
 : 31يا فاعالً كما يف قولوالصبح والدجى ملمحاً أسلوبياً سيميائ

 قد مزق ثوب الدجى  الصبح      فمزق اذلم بكفي مها 
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وأحياانً صلد الشاعر يف صوره اللونية ديزج بُت اللون األخضر واألبيض ليشَت إىل تدفق احلياة والصحة والعافية يف جسد 
غالم فىت هبي الطلعة ذي بشرة بيضاء انصعة وبزة خضراء مجيلة وماء الشباب يتدفق يف عروقو فبدا كزىرة البهار يفوح 

 :  32ول يف وصفو فيق ،شذاىا ليمأل اآلفاق عطراً وعبَتاً 

 ــذار ـــــهار     مت لو احلسن ابلعـواقرتن الليل ابلن

    تلك آسي وذا هباري     أخضر يف أبيض تبدى

وال شك أن تلك اإلشارات السيميائية اللونية ادلوظفة يف ىذا النص قد حققت تناغمًا إيقاعياً ينسجم والتناغم الداليل 
ف ادلتجانس شلا أسبغ على النص الشعري معاٍن سيميائية ثرة تشَت وترمز إىل تدفق والشاعر كان حاذقًا يف ىذا التوظي

 احلياة والشباب . 
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ىةىوأهمىالنتائجىالتيىتوصلىإلوهاىالبحثى:الخاتم

نو  من اجلمال وادلتأمل لديوان ادلعتمد جيده يتوسل بضروب من ألوان الصورة السيميائية دلا ذلا من أمهية كبَتة يف إضفاء 
الفٍت على نصوصو الشعرية . وىذا اجلمال الذي بدأ بتجسيد احملسوسات مث ارتقى إىل ادلعنوايت فجعلها رموزاً 

فنجده أحيااًن دييل إىل تكرار أكثر من صورة يف البيت الواحد وكانت غايتو من  ،وعالمات انبضة ابحلركة واالنفعال 
فقد كانت صوره  ،اجلسدية والنفسية اليت يعاين منها الشاعر وخاصة يف سجنو  ىذا التكرار الًتكيز على شدة اآلالم

التشخيصية أكثر شيوعاً ومجااًل من صوره التجسيدية إذ أتسم معضمها ابحلزن والكآبة ؛ ألهنا وليدة زلنة األسر وضيا  
لك . 

ُ
 ادل
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ىشىالبحثىومصادرهى:ىهوام

 ،منشورات الزمن  ،سلسلة مشرفات  ،د بنكراد سعٌ ،السٌمٌائٌات )مفاهٌمها وتطبٌقاتها(  -1

  2003، 97 ،الرباط 

 ادلصدر نفسو والصفحة . -2
 ادلصدر نفسو والصفحة . -3
 . 29سورة الفتح : آية  -4
 . 273سورة البقرة : آية  -5
 سوم .مادة :  ،ينظر لسان العرب البن منظور والقاموس احمليط للفَتوز آابدي وسلتار الصحاح للجوىري  -6
 . 5السيميائيات )مفاىيمها وتطبيقاهتا( : ص  -7
علمائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباىة فيها شلن دخل فيها أو خرج  بغية ادللتمس يف اتريخ رجال أىل األندلس -8

عيان ط وكذلك وفيات األ،د،د. ت  ،بغداد  ،مطبعة رلريط  ،مكتبة ادلثٌت  ،أُحد بن أُحد بن عمَتة الضيب  ،منها 
 . 5،21مج  ،ت ،د،ط،د ،بَتوت  ،دار صادر  ،ت. إحسان عباس  ،ابن خلكان  ،وأنباء أبناء الزمان 

 . 193 ،لبنان  ،بَتوت  ،دار الثقافة  ،ابن عذارى ادلراكشي  ،البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب  -9
 . 713 ، 3ج  ،ت بَتو  ،دار العلم للماليُت  ،عمر فروخ  ،أتريخ األدب العريب  -11
 ، 1993ط  ،اجلزائر  ،منشورات زرايب  ،ُحدان حجاجي  ،زلاضرات يف الشعر األندلسي يف عصر الطوائف  -11
38 . 
 . 713أتريخ األدب العريب :  -12
 . 213 ، 2117،األردن  ،عمان  ، 1ط  ،دار جرير  ،عيسى خليل زلسن  ،أمراء الشعر األندلسي  -13
 1975 ،ت،ط،د  ،تونس  ،الدار التونسية للنشر  ،السويس  ،مجع وحتقيق : رضا احلبيب  ، ادلعتمد بن عباد -14
،7 . 

 . 213، 3مج ، 2113 ، 3ط  ،لبنان  ،دار اجلبل  ،حنا الفاخوري  ،ادلوجز يف األدب العريب وأترخيو  -15
 . 213أمراء الشعر األندلسي :  -16
 . 222 ،ت،ط،د ،مصر  ،ادلعارف  دار ،شوقي ضيف  ،العصر العباسي الثاين  -17
 ،حتقيق : جعفر الناصري ودمحم الناصري  ،أبو كناس الناصري  ،كتاب االستقصاء ألخبار دول ادلغرب األقصى   -18

 . 51 ، 1ج  ،ط،د ، 1954 ،دار البيضاء 
 ،بَتوت  ،لنهضة دار ا ،عصام دمحم شباروا  ،ينظر األندلس يف الفتح العريب ادلرصود إىل الفردوس ادلفقود  -19

2112 ، 274 . 
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 . 187ادلعتمد بن عباد :  -21
 . 81-81 ،علي البطل  ،الصورة يف الشعر العريب  -21
دار الكتب والواثئق  ،مجعو : حامد عبد اجمليد وأُحد أُحد بدوي  ،ملك أشبيلية  ،ديوان ادلعتمد بن عباد  -22

 . 145 ، 2111 ، 3ط  ،القومية 
 والصفحة .ادلصدر نفسو  -23
 . 189ادلصدر نفسو :  -24
 . 45ادلصدر نفسو :  -25
 . 59ادلصدر نفسو :  -26
 . 132ادلصدر نفسو :  -27
 . 151ادلصدر نفسو :  -28
 . 183ادلصدر نفسو :  -29
 . 16ادلصدر نفسو :  -31
 . 17ادلصدر نفسو :  -31
 . 19المصدر نفسه :  -32
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